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திருபவம்பெமாவவ

https://ta.wikipedia.org/s/l72

கட்டற்ற கவலக்களஞ்சியமமான 
விக்கிப்பீடியமாவில் இருந்த.

திருபவம்பெமாவவ என்பெத மமாணிக்கவமாசகர் 
திருவண்ணமாமவலவய தரிசிக்கும்யபெமாத பெமாடப் 
பபெற்றத. சிவனுக்குத திருதபதமாண்டு 
புரிவவதயய வரைமமாகக் யகட்கிறத 
திருபவம்பெமாவவ.

திருபவம்பெமாவவக்குச் சிறப்பெமாக விளங்குவத 
"எம்பெமாவமாய்" என்னும் பதமாடர்பமமாழ. அதன் 
இருபெத பெமாடல்களிலும் பெமாட்டின் இறுதியில் 
வருவதமால் அதயவ இதற்குப் பபெயரைமாய் 
அவமந்தத.

https://ta.wikipedia.org/s/l72
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D


சிவசக்தியின் அருட்பசயவலயும், நவசக்திகள் 
ஒன்றுயசர்ந்த சிவபபெருமமாவனத ததிப்பெதம் 
திருபவம்பெமாவவயின் தததவமமாகும். 
மயனமான்மணி, சர்வ பூததமணி பெலப்பிரைதமனி, 
பெலவிகரைணி, கலவிகரைணி, கமாளி, பரைளததிரி, 
யசட்வட, வமாவம என்ற ஒன்பெத சக்திகளின் 
ஏவலமால் பிரைபெஞ்ச கமாரியம் நவடபபெறும். 
இதவன உணர்ந்த யநமாற்பெயத பெமாவவ 
யநமான்பெமாகும்.

பபெண்கள் யநமான்பு யநமாக்கச் பசல்லும்யபெமாத 
தூங்குபெவவள எழுப்பும் கமாட்சி 
திருபவம்பெமாவவயில் வருகின்றத. ஆதியும் 
அந்தமும் இல்லமா அருட்பபெருஞ் யசமாதி, 
சிவயலமாகன், தில்வலச் சிற்றம்பெலதத ஈசன், 
அததன், ஆனந்தன் அமுதன், விண்ணுக்கு ஒரு 
மருந்த, யவத விழுப்பபெமாருள், சிவன், 
முன்வனப் பெழம், தீயமாடும் கூததன் என்று 
பெலவமாறு இவறவவனக் குறிததப் பெமாடி நீரைமாடி 
சிவபபெருமமானிடம் அடியமார்கள் யவண்டுவவத 
'திருபவம்பெமாவவ' விளக்குகிறத.



தமாய்லமாந்தில் திருப்பெமாவவ, திருபவம்பெமாவவ 
மன்னர் முடிசூட்டலில் பெமாடப்பெடுகிறத

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%88


பெமாடல் 1

சததிவய வியந்தத!!!

ஆதியும் அந்தமும் இல்லமா அரும்பபெரும்
யசமாதிவய யமாம்பெமாடக் யகட்யடயும் 
வமாள்தடங்கண்
மமாயத வளருதியயமா வன்பசவியயமா 
நின்பசவிதமான்
மமாயதவன் வமார்கழல்கள் வமாழ்ததிய 
வமாழ்தபதமாலி யபெமாய்
வீதிவமாய்க்யகட்டலுயம விம்மி விம்மி 
பமய்ம்மறந்த
யபெமாதமார் அமளியின்யமல் நின்றும் புரைண்டிங்ஙன்
ஏயதனும் ஆகமாள் கிடந்தமாள் என்யன என்யன
ஈயதஎந் யதமாழ பெரியசயலமார் எம்பெமாவமாய்!

பபெமாருள்:

“ மமார்கழ வந்த விட்டத!!!

‘ யமாபதமாரு பதய்வம் பகமாண்டீர்



அதபதய்வமமாகி ஆங்யக
மமாபதமாரு பெமாகனமார் தமாம் வருவமார் ‘  (சிவஞமான 
சிததியமார் )

என்று சிவனமார் திருப்பெமாதம் யபெமாற்றித 
பதமாழுயதததம் பபெமாழுத புலர்ந்த விட்டத!!!..

ஒளி பபெமாருந்திய, வமாள் யபெமான்ற நீண்ட 
விழகவள உவடய பபெண்யண!!!..முதலும் 
முடிவும் இல்லமாத அருட்பபெரும் யசமாதியமான 
இவறவவன நமாங்கள் எல்யலமாரும் புகழ்ந்த 
பெமாடுகின்யறமாம்!!.. இவதக் யகட்டும் நீ ஏன் 
எழவில்வல?!! உன் பசவிகளுக்கு 
என்னவமாயிற்று?!!!.. ஓவச புகமாத வலிய கமாதகளமா
அவவ?!!. நமாங்கள் ஈசனமாரின் வமார்கழல்கவள 
வமாழ்ததிய ஒலி, ஒரு பபெண்ணின் பசவிகளில் 
விழுந்ததயம, அவள், இவறவன் நிவனவமால் 
பெரைவசபமய்தி,  விம்மி விம்மி அழுத, தமான் , தன் 
உடல் என்ற உணர்விவன இழந்த, மலர் 
நிவறந்த பெடுக்வகயின் யமலிருந்த புரைண்டு கீயழ
நிலததில் விழுந்த, மூர்ச்சிததமாள். என்யன அவள் 
தன்வம!!!



இப்யபெமாத பகமாஞ்சம் விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்.

முதலில் பெமாவவ யநமான்பு பெற்றிக் பகமாஞ்சம் 
பதரிந்த பகமாள்ளலமாம்.

பெமாவவ யநமான்பு என்பெத மிகப் 
பெழங்கமாலததிலிருந்யத கவடபிடிக்கப்பெட்டு 
வரும் யநமான்பு. மமார்கழ நீரைமாடல், வதந்நீரைமாடல் 
(திருவமாதவூரைடிகள் புரைமாணததில் கூறப்பெட்டவமாறு
மமார்கழநீரைமாடல் திருவமாதிவரைக்குப் பெததநமாட்கள் 
முன் பதமாடங்கித திருவமாதிவரையில் முடிவு 
பபெறும்.  வதந்நீரைமாடல் மமார்கழத 
திருவமாதிவரையில் பதமாடங்கி நவடபபெறும்) என்ற 
பபெயர்களமால் இத அறியப்பெடுவதமாகக் 
கூறுகிறமார்கள்.

இந்தப் பெமாடல்கள், இம்மமாதததில் பபெண்கள் 
ஒன்று கூடி,  விடியலில் தம் யதமாழயர் 
இல்லந்யதமாறும் பசன்று, அவர்கவள எழுப்பிக் 
பகமாண்டு நீரைமாடச் பசல்லும் முவறயில் 
அவமந்தள்ளன.



இங்கு, உண்வமயில், 'உறங்குவதமாக'க் குறிப்பெத, 
மல இருளமாகிய  தூக்கததில் மூழ்கியுள்ள 
ஆன்மமாக்கவளயய(‘மலவிருளுற் றுறங்கமாமல் 
மன்னுபெரி பெமாகரைருள் பசலமுழுக வருகபவனச் 
பசப்பெல்திரு பவம்பெமாவவ’ 
=திருப்பபெருந்தவறப் புரைமாணம்). அததவகய 
ஆன்மமாக்கவள, பெக்குவம் பபெற்ற, உயர்நிவலவய
அவடந்த ஆன்மமாக்கள், இவறயருவளப் 
பபெறுவதற்கமாக அவழததயல யதமாழயர் கூவி 
அவழததல்.

'அவன் அருளமாயல அவன் தமாள் வணங்கி' 
என்பெதற்யகற்பெ, இவறவனத திருவருவள 
வணங்கி யவண்டுகிறத இந்தப் பெமாடல்.

'அருட்பசல்வம் பசல்வததள் பசல்வம் 
பபெமாருட்பசல்வம்
பூரியமார் கண்ணும் உள' (குறள்).

'ஆதியும் அந்தமும் இல்லமா 
அரும்பபெருஞ்யசமாதி'== திருவண்ணமாமவலயில் 
அருளப் பபெற்றத திருபவம்பெமாவவ என்பெதமால், 
அங்கு யசமாதி வடிவமாய், விண்வணயும் 



மண்வணயும் கடந்த இவறவன் திருவுருக் 
பகமாண்டத இங்கு கூறப்பெடுகின்றத. இவறவன், 
முழுமுதற் பெரைம் பபெமாருள் என்பெதம், 
கருவணயில் மிக்கவன் என்பெதம் இங்கு 
உவரைக்கப்பெடுகின்றத.

வமாள்தடங்கண் மமாயத வளருதியயமா === 
மங்வகயரின் விழகளுக்கு உவவமயமாக, யவல், 
மமான்,மீன், வமாள் முதலியவற்வறக் கூறுதல் 
வழக்கம். இங்கு குறிப்பெமாக  'வமாள்' கூறப்பெட்டத 
சற்யற சிந்திக்கத தக்கத. வமாவள, கூர்வமயமான 
அறிவின் அவடயமாளமமாகச் பசமால்வதண்டு. 
இங்கு வமாள் என்பெவத   பமய்யறிவு என்னும் 
பபெமாருளில் பகமாள்ளலமாம். அறிவுக்கண்ணமாகிய 
மூன்றமாவத கண் திறந்த விழக்கமாத உறங்குவயத
மவறபபெமாருளமாகக் குறிப்பிடப்பெடுகின்றத.

யபெமாதமார் அமளியின்யமல் நின்றும் புரைண்டிங்ஙன்
ஏயதனும் ஆகமாள் கிடந்தமாள்

பமய்யமான பெக்தர்கள், இவறவன் திருநமாமம் 
யகட்டதம், கண்ணீர் பபெருக்கி ஆனந்தப் பெரைவச 



நிவலவய அவடவமார்கள். அததவகய ஆன்மீக 
உயர்நிவலவய நீயும் அவடய யவண்டும் என்று 
யதமாழவய அவழப்பெத யபெமால் நம்வமயும் 
அவழக்கிறமார் மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்.

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!!.





பெமாடல் 2

பெமாசம் பெரைஞ்யசமாதிக் பகன்பெமாய் இரைமாப்பெகல்நமாம்
யபெசும்யபெமா பதப்யபெமாதிப் யபெமாதமார் அமளிக்யக
யநசமும் வவததவனயயமா யநரிவழயமாய் 
யநரிவழயீர்
சீசி இவவயுஞ் சிலயவமா விவளயமாடி
ஏசு மிடம்ஈயதமா விண்யணமார்கள் ஏதததற்குக்
கூசும் மலர்ப்பெமாதந் தந்தருள வந்தருளுந்
யதசன் சிவயலமாகன் தில்வலச்சிற் றம்பெலததள்
ஈசனமார்க் கன்பெமார்யமாம் ஆயரையலமார் எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

இந்தப் பெமாடலில், யதமாழயர், தம் யதமாழ 
ஒருததிவய, தயில் நீங்கி எழுமமாறு 
அவழததலும், அதற்கு, எழுப்பெப்பெட்டவளின் 
மறுபமமாழயும் அவமந்தள்ளன.

பெமாசம் பெரைஞ்யசமாதிக் பகன்பெமாய் இரைமாப்பெகல்நமாம்
யபெசும்யபெமா பதப்யபெமாதிப் யபெமாதமார் அமளிக்யக
யநசமும் வவததவனயயமா யநரிவழயமாய் ======
'சீரைமான, யநர்ததியமான ஆபெரைணங்கவள அணிந்த 
பபெண்யண, நமாம் இரைவும் பெகலும் யபெசிக் 



பகமாண்டிருக்கும் யபெமாத, 'என் பெமாசம் எல்லமாம் 
அந்த யசமாதி வடிவமான இவறவனுக்யக!' 
என்பெமாய். ஆனமால் அவத ஏன் இப்யபெமாத 
அருவமயமான பெஞ்சவணயின் யமல் 
வவததமாய்?!!'  என்று யதமாழயர் யகட்க,

யநரிவழயீர்
சீசி இவவயுஞ் சிலயவமா விவளயமாடி
ஏசு மிடம்ஈயதமா ========  அதற்கு, 
எழுப்பெப்பெட்ட பபெண், 'சீசீ, நீங்கள் யகலியமாகப் 
யபெசும் பமமாழகளில் இவவயும் சில என்று 
கருதத தகுயமமா?!! என்யனமாடு 
விவளயமாடுவவதப் யபெமால் என்வன ஏசும் இடம் 
இதயவமா?' என்று பெதிலுவரைததமாள்.

விண்யணமார்கள் ஏதததற்குக்
கூசும் மலர்ப்பெமாதந் தந்தருள வந்தருளுந்
யதசன் சிவயலமாகன் தில்வலச்சிற் றம்பெலததள்
ஈசனமார்க் கன்பெமார்யமாம் ஆயரையலமார் எம்பெமாவமாய் 
======== இதற்கு, எழுப்பியவர்கள்,
'சிவனமாரின் பபெமாற்பெமாதங்கவளத பதமாழுவதற்கு 
யதவர்கள் விரும்புகிறமார்கள்.ஆயினும், அவதத 
பதமாழுவதற்யகற்ற தம் தகுதி பெற்றி ஐயம் 
பகமாண்டு நமாணுகிறமார்கள். அததவகய 



மலர்ப்பெமாதங்கவள, நமாம் பதமாழுவதற்கமாக, 
தந்தருள எழுந்தருளும் ஒளி வடிவினன், சிவ 
யலமாகதவத உவடயவன்,, தில்வலச் 
சிற்றம்பெலமமாகிய சிதம்பெரைததள்ளிருக்கும் 
ஈசனுக்கு அன்பெர்களமாகிய நமாங்கள் யமார்?, உனக்கு
அயலமார் அல்ல என்று பதரிந்த பதளிவமாயமாக' 
என்று பெதில் கூறினமார்கள்.

சற்யற விரிவமாக:

இந்த இரைண்டமாவத பெமாடலில், 
முழுமுதற்கடவுளமான இவறவனின் அருவுருத 
தன்வமயும், பிரைபெஞ்ச இயக்கதவத அவர் 
நடதததலும் சூட்சுமமமாகக் கூறப்பெடுகின்றத.

பெமாசம் பெரைஞ்யசமாதிக் பகன்பெமாய் 
இரைமாப்பெகல்நமாம்== முதற் பெமாடலில், 'ஆதியும் 
அந்தமும் இல்லமா அருட்பபெருஞ் யசமாதி' 
என்றவர், இப்யபெமாத 'பெரைஞ்யசமாதி' என்று சிவப் 
பெரைம்பபெமாருவளக் குறிக்கிறமார். இயத பெமாடலில், 
'யதசன்' என்ற பசமால்லமால், ஒளி வடிவினன் 
என்பெதமாக இவறவவனக் குறிக்கிறமார் 
மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்.



'யசமாதி' என்கின்ற பசமால், மிகுந்த பபெமாருளமாழம் 
உவடயத.

'அலகில் யசமாதியன்'   என்றும்,

யசமாதி யமாபயழுஞ் யசமாதியுட் யசமாதிய
ஆதி மமாலயன் கமாணமா வளவின. என்றும்,  
யசக்கிழமார் பபெருமமானும்,

மமாணிக்கத தள்யள மரைகதச் யசமாதியமாய்
மமாணிக்கத தள்யள மரைகத மமாடமமாய்
ஆணிப்பபெமான் மன்றில் ஆடுந் திருக்கூதவதப்
யபெணித பதமாழுபதன்ன யபெறுபபெற் றமாயரை. 
(திருமந்திரைம் – 131)

என்று திருமூலரும்  யபெமாற்றிப் பெரைவுகிறமார்கள்.

யசமாதி என்பெத இவ்விடம், ஞமான ஒளிவயக் 
குறிக்கும். இவறவன் எல்லமாம் கடந்த நிற்கும் 
பெரைஞ்யசமாதியமானவன் என்பெத கருதத.

யசமாதி என்பெத, இவறவனின் அருவுருவத 
தன்வமவய சூக்குமமமாகக் குறிக்கிறத. அதமாவத 
அருவம்= உருவமில்லமா, உருவம்= உருயவமாடு 



கூடிய, ஆகிய இவ்விரைண்டு தன்வமகவளயும் 
தன்னகதயத பகமாண்டு விளங்குவத 
இவறவனமாரின் யசமாதிப் பிழம்பெமான உருவம். 
லிங்கத திருயமனியும் அவ்வமாயற. இவ்வுரு 
குறிப்பெத, சுதத மமாவயயில் நிகழும் பெவடப்புத 
பதமாழவல.

உருயமனி தரிததக் பகமாண்ட பதன்றலும் உருவி 
றந்த
அருயமனி யதவுங் கண்யடமாம் அருவுரு வமான 
யபெமாத
திருயமனி உபெயம் பபெற்யறமாம் பசப்பிய மூன்றும்
நந்தங்
கருயமனி கழக்க வந்த கருவணயின் வடிவு 
கமாயண.  –

என்கிறத  சிவஞமானசிததியமார்.

யநர் இவழயமாய் என்பெவத, சிறந்த யநர்ததியமான 
ஆபெரைணங்கள் என்று மட்டுமல்லமாத, ஒரு 
ஆன்மமாவிற்குச் சிறந்த ஆபெரைணங்களமாய் 
அவமயும் யநர்வம முதலமான குணங்கவளயும் 
குறிப்பெதமாகக் பகமாள்ளலமாம்.



விண்யணமார்கள் ஏதததற்கு கூசும் என்றத, 
யதவர்கள் ஏயதனும் கமாரைணம் பெற்றியய 
இவறவவனத பதமாழுவமார்கள் என்பெவத 
உணர்ததவதற்கமாக. எவ்வித ஆவசகளும் இன்றி, 
இவறவவன மட்டுயம யவண்டித பதமாழும் 
மமானிடர்களுக்கு அவன் எளியவன்.

தில்வலச்சிற் றம்பெலததள் ஈசனமார்க் 
கன்பெமார்யமாம்’ ====   பெஞ்ச பூதத தலங்களுள் 
ஆகமாயத தலமும், பெரைந்த ஞமானப் 
பபெருபவளிவயக் குறிப்பெதமாகிய சிதம்பெரைததள் 
இருக்கும் ஈசன் என்று இவறவவனப் 
யபெமாற்றுகிறமார் மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான். 
பிரைபெஞ்ச இயக்கதவதக் குறிப்பெயத நடரைமாஜர் 
தததவம். 'தில்வலச் சிற்றம்பெலததள் ஈசன்'  
என்று   இவறவவனக் குறிப்பெதம் இதன் 
கமாரைணம் பெற்றியய.

ஈசனமார்க் கன்பெமார்யமாம் ஆயரையலமார் 
எம்பெமாவமாய்.=== இவறவனுக்கு அடியமாரைமாகிய 
நமாம் ஒருவவரை ஒருவர் எள்ளி நவகயமாட 
மமாட்யடமாம் என்பெவத உணர்ந்த, எழுந்த 
வருவமாயமாக என்பெத கருதத.  சில யநரைம், ஆன்மீக



உயர்நிவலவய அவடந்யதமார் 
பெரிபெக்குவமில்லமாத ஆன்மமாக்கவள  
இடிததவரைததல், அவர்கவள உயர் பநறியில் 
திருப்பும் பபெமாருட்யடயமாம். அதவனப் பபெரிதமாக 
எண்ணலமாகமாத என்பெத உட்கருதத.

மமாணிக்க வமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!..
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முததன்ன பவண்ணவகயமாய் முன்வந் 
பததிபரைழுந்பதன்
அததன்ஆ னந்தன் அமுதபனன் றள்ளூறித
திததிக்கப் யபெசுவமாய் வந்தன் கவடதிறவமாய்
பெததவடயீர் ஈசன் பெழஅடியீர் பெமாங்குவடயீர்
புததடியயமாம் புன்வமதீர்த தமாட்பகமாண்டமாற் 
பபெமால்லமாயதமா
எதயதமாநின் அன்புவடவம எல்யலமாம் 
அறியயமாயமமா
சிததம் அழகியமார் பெமாடமாயரைமா நம்சிவவன
இததவனயும் யவண்டும் எமக்யகயலமார் 
எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

இந்தப் பெமாடலும் உவரையமாடல் நவடயியலயய 
அவமந்தள்ளத.

யதமாழயர், தம் யதமாழ ஒருததியின் வீட்டு 
வமாயிற்பெடிக்கு வருகிறமார்கள். எப்யபெமாதம் 



கமாததிருப்பெவள் அந்தத யதமாழ. இன்யறமா அவள் 
இல்லக் கதவு கூடத திறக்கக் கமாயணமாம்.

அதனமால், யதமாழயர், தம் யதமாழவய யநமாக்கி,

“ முததன்ன பவண்ணவகயமாய் முன்வந் 
பததிபரைழுந்பதன்
அததன்ஆ னந்தன் அமுதபனன் றள்ளூறித
திததிக்கப் யபெசுவமாய் வந்தன் கவடதிறவமாய் “   
=============  முதவதப் யபெமால் ஒளி வீசும் 
பவண்ணிறமமான  பெற்கள் மின்ன புன்னவக 
பசய்பெவயள!!,  நீ எப்யபெமாதம் எங்களுக்கு 
முன்யபெ எழுந்த, எங்கள் எதியரை வந்த, சிவனமார் 
என் தந்வத, ஆனந்தமமான வடிவுவடயவன், 
இறவமா நிவல தரும் அமுதததின் உருவமானவன் 
என்பறல்லமாம், வமாயூறும்பெடி இனிப்பெமாகப் 
யபெசும் தன்வமயுவடயவள். இன்று நீ, 
அவ்வமாபறல்லமாம் பசய்யமாத இன்னும் 
உறங்குதல் ஏன்?. வந்த உன் வமாசற்கதவவத 
திற!!.. என்கிறமார்கள்.

“ புததடியயமாம் புன்வமதீர்த தமாட்பகமாண்டமாற் 
பபெமால்லமாயதமா” ========  அதற்கு உள்யள 
இருக்கும் யதமாழ, 'நீங்கபளல்லமாம், 



சிவனடியமார்க்கு உளவமாகிய பெததக் 
குணங்கவளக் பகமாண்டிருப்பெவர்கள், ஈசனின் 
பெழவமயமான அடியமார்கள்(அதமாவத பெக்குவம் 
மிகுந்த பெழமமான வர்கள்). ஒழுக்க பநறிகவள 
விடமாத ஓம்புபெவர்கள். நமாயனமா புதியவள் 
அததவன பெக்குவமில்லமாதவள். எனத 
குவறகவளத தீர்தத, உங்களுள் ஒருததியமாக 
என்வன ஏற்றுக் பகமாண்டமால் அத தீயதமாய் 
முடியுயமமா!'  என்று  பெதிலுவரைக்கிறமாள்.

“ எதயதமாநின் அன்புவடவம எல்யலமாம் 
அறியயமாயமமா
சிததம் அழகியமார் பெமாடமாயரைமா நம்சிவவன “  
======  அதற்கு யதமாழயர், 'உன் 
அன்புவடவமவய நமாங்கள் அறிய 
மமாட்யடமாமமா?, நன்றமாக அறியவமாம். நம் 
யபெமால்,சிததம் அழகமானவர்கள், சிவவனப் 
பெமாடமாத இருப்பெமாயரைமா! (ஆகயவ, நீயும் எழுந்த 
வந்த பெமாடு!).

“ இததவனயும் யவண்டும் எமக்யகயலமார் 
எம்பெமாவமாய் “  ===== நீ எழுந்த வருதல், 
சிவவனச் சிந்திததமால்,சிவவனப் பெமாடுதல், ஆகிய



.இவ்வளயவ எங்களுக்கு யவண்டும்என்று 
பெதிலுவரைக்கிறமார்கள்.

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்.

வசவ சிததமாந்தததின் முப்பபெமாருள் 
உண்வமகளுள் ஒன்றமான பெதியமாகிய 
இவறவனமார், முதல் பெமாடலிலும், பெமாசம் 
இரைண்டமாவத பெமாடலிலும், பெசு வமாகிய 
ஆன்மமாக்கவளக் குறிதத மூன்றமாவத 
பெமாடலிலும்  மவறமுகமமாகச் சுட்டுகின்றமார் 
மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்.

யதமாழ, 'இவறவவன, தன் தந்வத எனப் 
யபெசுகிறமாள்' என்று பசமால்வதன் 
மூலம்,உயிர்களுக்கு எல்லமாம் பெதியமாகிய, 
இவறவவனச் சுட்டி, அதன் மூலம் உயிர்கள் 
பெற்றிக் குறிப்புத தருகிறமார்.

உயிர்கள், மமாவயயமால் மயங்கும் 
தன்வமயுவடயன. ஆன்மீக உயர் நிவலவய 
அவடந்த ஞமானியவரைக் கூட மமாவயயின் 
மந்திரைக்யகமால் தட்டமாத விட்டு வவப்பெதில்வல. 



ஞமானியரும் யயமாகியரும் எந்யநரைமும் 
மமாவயயின் சதிரைமாட்டததக்கு ஆட்பெடமாத 
தம்வமத தற்கமாததக் பகமாள்ளுதல் 
அவசியமமாகிறத.

இப்பெமாடலில், பெக்தி மிகுந்திருந்த யதமாழ, ஒரு 
நமாள் உறக்கம் விட்யட எழமாததமால் யதமாழயர் 
அவவள எழுப்புகிறமார்கள். அவவள மீண்டும் 
சிவபெக்தி பசய்ய அவழக்கிறமார்கள். பெமாசததமால் 
சூழப்பெட்ட உயிர்கள், உயர் நிவல யநமாக்கி 
எழுந்த வருங்கமால், அவ்விதயம பதமாடரை 
யவண்டும் என்பெதம், எக்கமாரைணம் பெற்றியும், 
பெவழய நிவலக்குத திரும்புதல் சரியல்ல 
என்பெதம் உட்பபெமாருளமாகச் பசமால்லப்பெட்டத.

முததன்ன பவண்ணவகயமாய் = முதத என்பெத 
நவக்கிரைகங்களில் சந்திரைனுக்குரியத. சந்திரைன் 
மயனமாகமாரைகன். அம்பிவகயின் அம்சயம 
சந்திரைபெகவமான் என்றும் கூறுவதண்டு. ஒரு 
பெரைம்பபெமாருளமாகவும், அருவுருவினனமாகவும் 
இவறவவனத ததிதத மமாணிக்கவமாசகப் 
பபெருமமான், இந்தப் பெமாடலில், உருவில் 
இரைண்டமான, அம்வமயப்பெனமாகத ததிக்கிறமார்.



யமலும்,  மஹமாமமாவயயமான அம்பிவகயின் 
கருவண இருந்தமாலன்றி, மமாயததிவரை விலகமாத. 
பெரிபூரைண நிவல கிட்டமாத. ஆகயவ 
மவறமுகமமாக அம்பிவகவயத ததிக்கிறமார்.

முதத மமாவல அணியும் யபெமாத, பபெண்களுக்கு 
அழகும் பமன்வமயும் யமம்பெடுகின்றத. 
சந்திரைனின் சமாதகமமான ஒளி அவலகள் 
ஈர்க்கப்பெட்டு, பபெண்களின் பிரைததியயக 
யநமாய்கள் தீர்கின்றன. மன அவமதி, பெடபெடப்பு 
குவறதல், மன ஒருவமப்பெமாடு, பதளிந்த 
சிந்தவன ஆகியவவ ஏற்பெடுகின்றன. 
பபெண்பதய்வங்கள், முதத மமாவல 
அணிந்திருப்பெதமாகக் கூறுவர்.

( வமார்குங்கும முவலயும் முவல யமல் முதத 
மமாவலயுயம' அபிரைமாமி பெட்டர் )

மனமமானத முதவதப் யபெமான்ற பவண்வமயும், 
பதளிந்த சிந்தவன மற்றும் நற்குணங்களமாகிய 
ஒளியும் பபெமாருந்தி இருந்தமாயல, இவறவவன 
அவடய முடியும். மனததூய்வமயின் 
முக்கியததவமும் இவ்வரியில் சுட்டப்பெட்டத. 



யயமாகியரும் ஞமானியரும், புன்னவக பூதத 
மலர்ந்த முகததினர். அந்நிவலயில் இருப்பெவள் 
யதமாழ என்பெத, 'பவண் நவகயமாய்' என்று 
கூறப்பெட்டத.

“ பெததவடயீர் ஈசன் பெழஅடியீர் பெமாங்குவடயீர் “ 
== இந்த வரிக்கு, 'ஈசன் மீத பெற்று 
வவததிருப்பெவர்' என்றும் பபெமாருள் 
கூறுவதண்டு. ஆயினும், பெதத உவடயீர் என்பெத,
சிவனடியமார்க்கு உளவமாகிய பெததக் 
குணங்கவளயய குறிப்பெத கண்கூடு(பெதத 
குணங்கள்== சிவனடியமார்கள், சிவவனச் 
சிந்திக்வகயில், 1. அவர் குரைல் தழுதழுக்கும்,2. 
நமாக்குழறும்,3.உதடுகள் தடிக்கும்,4. பமய் 
சிலிர்க்கும், 5.வியர்க்கும், 6. மயிர்க்கூச்பசறியும், 
7. கமால்கள் பின்னும், 8. கண்களில் நீர் அரும்பும், 
9. அன்பு மீதூற அழுவதம் பதமாழுவதம் 
பசய்வர், 10. தன் உணர்வு  இழந்த சமமாதி நிவல 
எய்தவர்.

'பெமாங்குவடயீர்' என்பெவத, பதமாடர்ந்த யயமாக 
சமாதவனயில் ஈடுபெட்டு விடமாத ஒழுகுபெவர் 
என்றும் பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம். இதன் மூலம் 



எழுப்பும் யதமாழயர், பெரிபெக்குவ நிவலவய 
அவடந்த ஆன்மமாக்கள் என்பெத மீண்டும் 
நிறுவப்பெடுகின்றத.

'சிததம் அழகியமார் பெமாடமாயரைமா நம்சிவவன'== மிக
ஆழமமான பபெமாருளுவடயத இந்த வரி.

மனம் அழகியர் என்று கூறமாமல் சிததம் அழகியர்
என்று கூறுதல் சிந்திக்கத தக்கத. இவறவன் 
உயிர்களின் சிததமாகமாசததினுள் வீற்றிருப்பெவன்.

ஆகமாசம், பூதமாகமாசம், சிததமாகமாசம், சிதமாகமாசம் என 
மூவவகப்பெடும். நமாம் பவளியில் பெமார்ப்பெத 
பூதமாகமாசம். சிததமாகமாசம் ஏற்பகனயவ நடந்தத, 
நடப்பெத, நடக்கப்யபெமாவத அவனததம் 
உள்ளடக்கியுள்ளத. இதன் ஒவ்பவமாரு அணுவும்
ஞமானமயமமானத. ஞமான மயமமான இவறவன் 
அதில் வீற்றிருக்கிறமான். நமாம் தமாயின் கர்ப்பெததில் 
இருக்கும் யபெமாயத, இந்த சிததமாகமாசத 
பதமாடர்பினமால்,  நமாம் வமாழப் யபெமாகும்  வமாழ்வு 
குறிதத அவனததம் அறிந்த பகமாள்கியறமாம், 
ஆயினும்,பிறக்கும் யபெமாத மமாவயயமால் 
அவனததம் மறக்கடிக்கப்பெட்டு விடுகின்றன. 



சிதமாகமாசம் என்பெத பெவடப்பெவவனயய 
குறிக்கும்.

'அருணமாம்புயததம், என் சிததமாம்புயததம்' 
என்கிறமார் அபிரைமாமி பெட்டர்.

பதமாடர்ந்த தியமானததின் மூலம், எண்ணங்களற்ற 
நிவலவய அவடந்த, அவதக் கடந்த சிதமாகமாச 
நிவலயில் இவறவயனமாடு ஒன்றியிருப்பெவர்கள், 
மிக உயர்ந்த ஆன்மீக நிவலவய அவடந்தவர்கள் 
யதமாழகள் என்பெத உட்குறிப்பு.

பபெரும்பெமாலமான நூல்களில், 'இததவனயும் 
யவண்டும்' என்பெதற்கு, 'உன்வனப் யபெமாய் 
எழுப்பெ வந்யதமாயம, எங்களுக்கு இதவும் 
யவண்டும், இன்னமும் யவண்டும்' என்பெதமாகப் 
பபெமாருளுவரைக்கப்பெட்டிருக்கிறத.

’பிவழததத பபெமாறுததல் என்றும்
பபெரியவர் கடயன; அன்பெமால்.'

என்ற வரிகளுக்பகமாப்பெ, மிக உயர்ந்த ஆன்மீக 
நிவலவய அவடந்யதமார், அதனின்றும் வழுவியர்
பெமால் இரைக்கம் பகமாண்டு திருதத முவனவயரை 



அன்றி சலிததக் பகமாள்ள மமாட்டமார்கள் என்பெத 
என் தமாழ்வமயமான கருதத.

'மமாவயயமால் வழுவிய நீ, மீண்டும், உன் யயமாக 
சமாதவனகவளத பதமாடர்ந்த, எம் யபெமால் ஆகுதல் 
யவண்டும். இவ்வளவும் உன் ஆன்மமா 
கவடதயதற, நீ பசய்தல் யவண்டும்' 
என்பெவதயய, 'இததவனயும் யவண்டும்' என்ற 
பசமால் குறிக்கிறபதன்று நிவனக்கியறன்.

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!.





பெமாடல்  4

ஒள்நித திலநவகயமாய் இன்னம் புலர்ந்தின்யறமா
வண்ணக் கிளிபமமாழயமார் எல்லமாரும் வந்தமாயரைமா
எண்ணிக்பகமா டுள்ளவமா பசமால்லுயகமாம் 
அவ்வளவும்
கண்வணத தயின்றவயம கமாலதவதப் 
யபெமாக்கமாயத
விண்ணுக் பகமாருமருந்வத யவத 
விழுப்பபெமாருவளக்
கண்ணுக் கினியமாவனப் பெமாடிக் கசிந்தள்ளம்
உள்பநக்கு நின்றுருக யமாம்மமாட்யடமாம் நீயயவந்
பதன்ணிக் குவறயில் தயியலயலமார் எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

இந்தப் பெமாடலும் உவரையமாடலமாகயவ 
அவமந்திருக்கிறத.

யதமாழயர் அவனவரும் ஒன்று கூடி வந்த 
விட்டனர். உறங்கும் யதமாழக்கு, எழுந்த வரை 
மனமில்வல.



ஒள்நித திலநவகயமாய் இன்னம் புலர்ந்தின்யறமா 
======  யதமாழயர், 'ஒளி வீசும் முதவதப் யபெமால 
புன்னவக பசய்பெவயள!!, உனக்கு இன்னமும் 
விடியவில்வலயமா?'என்று யகட்க,

வண்ணக் கிளிபமமாழயமார் எல்லமாரும் வந்தமாயரைமா 
======== அதற்கு எழுப்பெப்பெட்டவள், 'கிளி 
யபெமால் அழகிய பசமாற்கவளப் யபெசும் நம் 
யதமாழயர் எல்லமாரும் வந்த விட்டமார்களமா?' 
என்று உள்ளிருந்யத குரைல் பகமாடுக்கிறமாள்.

“ எண்ணிக்பகமா டுள்ளவமா பசமால்லுயகமாம் 
அவ்வளவும்
கண்வணத தயின்றவயம கமாலதவதப் 
யபெமாக்கமாயத
விண்ணுக் பகமாருமருந்வத யவத 
விழுப்பபெமாருவளக்
கண்ணுக் கினியமாவனப் பெமாடிக் கசிந்தள்ளம்
உள்பநக்கு நின்றுருக யமாம்மமாட்யடமாம் நீயயவந்
பதன்ணிக் குவறயில் தயியலயலமார் எம்பெமாவமாய் 
“. =======  யதமாழயர், 'நமாங்கள் எண்ணிச் 
பசமால்லுயவமாம், ஆனமால் அததவண கமாலமும், நீ 
தூங்கி, கமாலதவத வீயண கழக்கமாயத (அளவுக்கு 
மீறிய உறக்கம் ஆபெதயத. உறக்கதவத, 'பகடு 



நீரைமார் கமாமக் கலன்'களுள் ஒன்பறனக் கூறுகிறமார் 
வள்ளுவப் பபெருந்தவக.). நமாங்கள் எண்ணிச் 
பசமால்வவதயும் இப்யபெமாத பசய்ய மமாட்யடமாம்   
விண்ணில் வமாழும் யதவர்களுக்கு இறவமா நிவல 
தரும் மருந்தமாகிய அமுதம் யபெமான்றவவன, 
யவதததின் உண்வமப் பபெமாருவள, கண்களுக்கு 
இனிவமயமாக கமாட்சி தருவமாவன மனமமாரைப்  
பெமாடி, உருகி, உள்ளம் பநகிழ்ந்த 
நின்றுபகமாண்டிருக்கியறமாம். யவண்டுமமானமால், 
நீயய வந்த எண்ணிப் பெமார். எண்ணிக்வக 
குவறந்தமால் மீண்டும் யபெமாய்த தூங்குவமாயமாக'. 
என்று பெதிலுவரைக்கிறமார்கள்.

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்.

நமாம் பசய்த நல்விவனயின் கமாரைணமமாக, 
ஞமானிகள் நம்வம வழநடதத வரும் யபெமாத,  
யசமாம்பியிருக்கமாத அவர் தம் பசமால் யகட்டு 
நடக்க யவண்டும். இல்வலயயல், 'முக்தி 
தருகியறன்' என்று முனிவர் வமாக்குறுதி 
அளிததம் யகளமாத பிள்வளப் பெமாசததமால் 
கட்டுண்டு, பெலபிறவி எடுதத உழன்ற மிட்டமாய் 
வியமாபெமாரியின் கவதயமாகி விடும்.



இப்பெமாடலில், சமாதகர்கள், யசமாம்பியிருக்கமாத, 
குருவின் பசமால் யகட்டு, ஆன்ம சமாதவனகவளத 
பதமாடர்ந்த  முயற்சியுடன் பெயிற்சி பசய்ய  
யவண்டும் என்பெத பசமால்லப்பெடுகின்றத.

'ஒள்நித தில நவகயமாய்' என்று இப்பெமாடலிலும், 
யதமாழயின் புன்னவகக்கு முததின் ஒளி 
ஒப்பிடப்பெடுகின்றத.

'இன்னம் புலர்ந்தின்யறமா' என்று 'உனக்கு 
இன்னமும் விடியவில்வலயமா?' என்று யகட்பெத. '
இந்தப் பபெமால்லமாத பிறவிச் சுழலில் இருந்த மீள 
யவண்டும் என்ற அறிவு இன்னும்  உன் புததிக்கு 
உதிக்கவில்வலயமா?' என்று யகட்பெதமாகக் 
பகமாள்ளலமாம். மிகப் பபெரும் தயரிலிருந்த 
மீண்டவர்கவள, நமாம் இப்யபெமாதம், 'உனக்கு 
விடிவு கமாலம் பிறந்த விட்டதமா!!' என்று 
யகட்பெதண்டு.

'வண்ணக் கிளிபமமாழயர்' என்று 
யதமாழயர்கவளக் குறிப்பிடுவதிலும் உள்ளமார்ந்த 



பபெமாருளுண்டு. கிளி,  பூரைண  ஞமானததிற்கு 
அறிகுறியமாகச் சுட்டப்பெடுகின்றத.

மதவரைவய ஆளும் மீனமாளும், அரைங்கவன 
ஆளும் ஆண்டமாளும் திருக்கரைங்களில் 
கிள்வளவய ஏந்தி அருள் புரிகிறமார்கள்.

( மதரைமாபுரி நமாயியக நமஸயத
மதரைமாலமாபெ சுகமாபிரைமாம ஹஸயத )

மஹமா மந்தரிணீயமாக, கவலகளில் சிறக்க 
வரைமருளும் ஸ்ரீரைமாஜ சியமாமவளயும், 
ஸ்ரீலலிவதயும் தம் திருக்கரைங்களில் கிளிவய 
ஏந்தி இருக்கிறமார்கள்.

ஸ்ரீஆண்டமாளின் திருக்கரைங்களில் இருக்கும் கிளி, 
சுகப்பிரைம்ம ரிஷியய என்று பசமால்வதண்டு.

ஸ்ரீபெமாஸகரைரைமாயரிடம் யகட்கப்பெட்ட, 
'சதஷ்ஷஷ்டி யகமாடி யயமாகினிகளின்(ஸ்ரீலலிதமா 
சஹஸரைநமாமம்) பபெயர்கள் என்ன?' என்ற 
யகள்விக்கு, ஞமானஸவரூபிணியமான அம்பிவக, 
கிளியின் உருவில், ரைமாயரின் யதமாள்களில் அமர்ந்த



பகமாண்டு, பபெயர்கவள அவருக்குக் கூறினமாள் 
என்பெமார்கள்.

ஆக, ஞமானததின் உயர்நிவலயில் இருக்கும் 
யதமாழயவரைச் சுட்ட, 'கிளி பமமாழயமார்' என்ற 
வமார்தவதவயச் பசமால்கிறமாள் யதமாழ.

எண்ணிக்பகமா டுள்ளவமா பசமால்லுயகமாம் 
அவ்வளவும்
கண்வணத தயின்றவயம கமாலதவதப் 
யபெமாக்கமாயத ====  'நமாங்கள் எண்ணி, உள்ளவத 
உள்ளவமாறு பசமால்கியறமாம்' என்றத 
எண்ணிக்வகவய அல்ல. நமாங்கள் தியமானிதத 
அறிந்த பெரைம்பபெமாருவள, உள்ளத உள்ளவமாயற 
உனக்குத பதளிவமாக அறிவிக்கியறமாம்(அதமாவத 
உபெயதசிதத வழநடததகியறமாம்). ஆனமால் 
நமாங்கள் பசமால்லும் யபெமாத பதரிந்த 
பகமாள்ளலமாம் என்று எண்ணிக் பகமாண்டு, நீ 
பவறுயம கண்கவள மூடிக் பகமாண்டு, பெலவமாறு 
எண்ணமிட்டமால், பெரைம்பபெமாருவளப் பெற்றி 
அறியமமாட்டமாய். நீயும் உன் தரைப்பில் இருந்த 
ஆர்வமுடன் முயற்சிகவள யமற்பகமாள்ள 
யவண்டும். அப்யபெமாயத, நமாங்கள் உனக்கு 
உபெயதசிக்கும் யபெமாத, உன் சமாதவன மமார்க்கம் 
எளிதமாகும்(உபெயதசம் பபெறுமுன்பெமாக, சமாதகன் 



ஓரைளவுக்யகனும் பெக்குவ நிவல பபெற்றிருததல் 
அவசியம்). இல்வலயயல், இப்பிறவி வீயண 
கழயும்' என்பெத உட்பபெமாருள்.

இதன் மூலம், என்னதமான் குருமூலம் 
உபெயதசங்கள் பபெற்றமாலும், சமாதகன், யசமாம்பித 
திரியமாத, முவனப்புடன் முயல யவண்டும். 
இல்வலயயல் எல்லமாமும் அவம்(வீண்) என்பெத 
விளக்கப்பெடுகின்றத.

'விண்ணுக் பகமாருமருந்வத யவத 
விழுப்பபெமாருவள'== இவறவனத 
திருவடிகளில், யவதங்கள் தண்வடகளமாக   
உவறகின்றன.

( மமானமாட மழுவமாட மதியமாட புனலமாட
மங்வக சிவகமாமி யமாட
மமாலமாட நூலமாட மவறயமாட திவறயமாட'  (
நடரைமாஜர் பெதத ) ).

விண்கடந்த மண்கடந்த நின்ற மவறயயமானின் 
யகசமாதி பெமாத வர்ணவன இங்கு 



பசய்யப்பெடுகின்றத. விஸவரூபெ தரிசனதவதத 
ததிப்பெதற்கு ஒக்கும் இத.

கண்ணுக் கினியமாவனப் பெமாடிக் கசிந்தள்ளம்
உள்பநக்கு நின்றுருக யமாம்மமாட்யடமாம் நீயயவந்
பதன்ணிக் குவறயில் தயியலயலமார் எம்பெமாவமாய். 
=====  இதில், 'கண்ணுக் கினியமான்' என்பெத, 
அகக் கண்ணுக்கு இனிவமயமானவன் என்பெத 
பபெமாருள். அதமாவத அகக்கண்ணமால் பெமார்க்கப்பெட 
யவண்டியவன்.

பெக்தர்கள் யபெரைமானந்தப் பெரைவச நிவலயில், 
இவறவவன நிவனதத, உருகி, பநகிழ்ந்த ஒன்றி 
இருக்கும் யபெமாத அவர்கவளப் புற உணர்வுகள் 
தீண்டமா. அதனமால், 'நீயய வந்த எண்ணிக் பகமாள்' 
என்றமார்கள்.

“ நீயயவந்
பதன்ணிக் குவறயில் தயியலயலமார் எம்பெமாவமாய் 
“. =====   ஊழ முதல்வவன, ஞமான 
உருவமானவவனத பதமாழுதயல யபெரைமானந்தம் 



என்று நமாங்கள் பசமால்கியறமாம். நீ இத பெற்றி 
அக்கவற பகமாள்ளமாத, மமாவயயின் வசப்பெட்ட 
உறக்கயம இன்பெபமன்று எண்ணுகின்றமாய். 
சற்று, முயற்சிதத அதிலிருந்த விலகி வந்த 
எங்கயளமாடு யசர்ந்த பெரைம்பபெமாருவள சிந்தவன 
பசய். நமாங்கள் பசமான்னதில் ஏயதனும் குவறவு 
இருக்குமமாயின், நீ மீண்டும் பசன்று மமாவயயின் 
வசமமான மற்ற யபெமாகங்களில் ஈடுபெடு' என்பெத 
மவறபபெமாருள்.

இதில்  பெரிபெக்குவ நிவலவய அவடந்த 
பெக்தர்களின் உறுதிப்பெமாடு வியக்க வவக்கும் 
வவகயில் பவளிப்பெடுகின்றத. ஒரு முவற 
அந்தப் யபெரைமானந்த அனுபெவ நிவல 
கிவடக்கப்பபெற்றவர்கள், தன் முயற்சியமால் 
மீண்டும் சிற்றின்பெச் யசற்றினுள் அழுந்த விரும்பெ
மமாட்டமார்கள். எனயவ, யதமாழயமாகிய 
பெக்குவமற்ற ஆன்மமாவவ, இவ்வமாறு உறுதிபெடக் 
கூறி, சிவசிந்தவன பசய்ய அவழக்கிறமார்கள் 
மற்ற யதமாழயர்.

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!!.





பெமாடல்  5

மமாலறியமா நமான்முகனுங் கமாணமா 
மவலயிவனநமாம்
யபெமாலறியவமா பமன்றுள்ள பபெமாக்கங்க யளயபெசும்
பெமாலூறு யதன்வமாய்ப் பெடிறீ கவடதிறவமாய்
ஞமாலயம விண்யண பிறயவ அறிவரியமான்
யகமாலமும் நம்வமஆட் பகமாண்டருளிக் 
யகமாதமாட்டுஞ்
சீலமும் பெமாடிச் சிவயன சிவயனஎன்
யறமால மிடினும் உணரைமாய் உணரைமாய்கமாண்
ஏலக் குழலி பெரியசயலமார் எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

“ மமாலறியமா நமான்முகனுங் கமாணமா 
மவலயிவனநமாம்
யபெமாலறியவமா பமன்றுள்ள பபெமாக்கங்க யளயபெசும்
பெமாலூறு யதன்வமாய்ப் பெடிறீ கவடதிறவமாய் “  
=====  சிவனமாரின் திருவடிவய அறிய 
யவண்டுபமன்று திருமமால் முயற்சி பசய்தம் வக 
கூடவில்வல. அவரைத திருமுடிவயக் கமாண 
யவண்டும் என்ற பிரைமனத முயற்சியும் பவற்றி 
பபெற வில்வல. இவ்வமாறு, திருமமாலும் பிரைமனும் 



அறிய முடியமாத அண்ணமாமவலயமாவரை நமாம் 
அறியவமாம் என்று, பெமாலும், யதனும் யபெமால் 
சுவவயுவடய பபெமாய்கவளப் யபெசும் வஞ்சகீ, உன்
வமாசல் கதவவத திறவமாய்.

“ ஞமாலயம விண்யண பிறயவ அறிவரியமான்
யகமாலமும் நம்வமஆட் பகமாண்டருளிக் 
யகமாதமாட்டுஞ்
சீலமும் பெமாடிச் சிவயன சிவயனஎன்
யறமால மிடினும் உணரைமாய் உணரைமாய்கமாண்
ஏலக் குழலி பெரியசயலமார் எம்பெமாவமாய் “. =====  
இப்பூவுலகினரும், வமானுலகினரும்,பிற 
உலகினரும், அறிவதற்கு அரிதமாக இருக்கின்றவர்
எம்பபெருமமான். அவரைத அழவகயும், நம் மீத 
பகமாண்ட பபெருங்கருவணயினமால் நமத 
குற்றங்கவள எல்லமாம் பபெமாறுதத 
ஆட்பகமாண்டருளும் தவகவமவயயும் வியந்த 
பெமாடி, சிவயன சிவயன என்று நமாங்கள் 
முவறயிடினும், அவத உணரைமாத தயில் நீங்கமாத 
இருக்கின்றமாய். இதயவமா வமாசம் வீசும், 
சமாந்தினமால் ஒப்பெவன பசய்யப்பெட்ட  கூந்தவல 
உவடய உனத தன்வம!!!.

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்.



மமாலறியமா, நமான்முகனுங் கமாணமா  மவலயிவன: 
'திருமமாலும், பிரைமனும் அறிய முடியமாத மவல' 
என்ற வரி, திருவண்ணமாமவலவயயும், மவல 
யபெமால் பபெரியவன் இவறவன் என்பெவதயும் ஒரு 
யசரை பவளிப்பெவடயமாகக் குறிக்கிறத. 
திருபவம்பெமாவவ திருவண்ணமாமவலயில் 
அருளிச் பசய்யப்பெட்டத என்பெத இவ்விடததில் 
நிவனவில் பகமாள்ளத தக்கத.

( “  யவதக் கமாட்சிக்கும் உபெநிடதத தச்சியில் 
விரிந்த யபெமாதக் கமாட்சிக்கும் கமாணலன்” (கந்தபு. 
3 : 21 : 127))

வமாய்க்கு அழகு உண்வம யபெசுதல், உள்ளததிற்கு 
அழகு யநர்வமயமாக இருததல். உண்வமயில் அக 
அழயக அழகு. புற அழகு மவறந்த யபெமாவத.

பெக்குவமில்லமாத யதமாழ, இங்கு, 'நமான் 
இவறவவன நன்கு அறியவன்' என்று பபெமாய் 
(பபெமாக்கங்கயள= பபெமாய்கள்) கூறுகின்றமாள்.

பெமால் மன அவமதிவயத தருவத. யதன், 
யதனீக்களமால் யசமாம்பெலின்றி யசகரிக்கப்பெடுவத. 



அதவன சுயநலமின்றி, பிறருக்குத யதனீக்கள் 
தருகின்றன. மன அவமதியும், தன் நலம் 
யவண்டமாத ஆணவமற்ற தன்வமவயயும் 
பகமாண்டிருப்யபெமார், தங்கவளப் பிறர் உயர்வமாக 
எண்ணுவதற்கமாக யதவவயற்ற பபெமாய்கவளக் 
கூறமார். இதன் மூலம், பெமாலும் யதனும் ஊறுதல் 
யபெமால அதமாவத, தன்னலம் இல்லமாத 
அவமதியமானவள் யபெமால், தன்வன கமாட்டிக் 
பகமாள்ளும் யதமாழயின் குணநலன் 
விளக்கப்பெடுகின்றத.

'பெமாலூறு யதன்வமாய்ப் பெடிறீ கவடதிறவமாய்' 
என்றத, 'உன்னிடம் இல்லமாத நற்குணங்கவள, 
இருப்பெனவமாகப் பபெமாய் கூறும், வஞ்சகி, உன் 
அறிவினமால், உன் உள்ளதத நிவலவய அறிந்த 
பகமாள்' என்பெதன் குறிப்பெமாகும். சததியயம 
இவறவன். சததியமல்லமாத குணங்பகமாண்ட 
யதமாழ 'வஞ்சகி' என கடிந்த அவழக்கப்பெட்டமாள்.

'சிவயன சிவயனபயன்யறமாலம் இடினும் 
உணரைமாய் உணரைமாய்கமாண்' என்றத எததவண 
பசமால்லியும் யகளமாத உலக மமாவயயில் 
ஆழ்ந்திருக்கும் யதமாழவயக் குறிதத வருந்தியத. 



எததவனயயமா மஹமான்கள் அவதரிதத இந்தப் 
புண்ணிய பூமியில், ஆணிததரைமமாக, திரும்பெத 
திரும்பெ உபெயதசிக்கப்பெட்ட அவர்களத உபெயதச 
பமமாழகவளச் சற்றும் எண்ணமாத, மனக் கதவவ 
திறவமாத பூட்டி வவததிருக்கும் பெக்குவமில்லமாத 
ஆன்மமாக்கவளக் குறிதத வருந்தவதமாகும் இத.

'ஏலக் குழலி ' என்பெதற்கு, 'நன்கு ஒப்பெவன 
பசய்யப்பெட்ட, சமாந்தணிந்த கூந்தவல 
உவடயவள்' என்பெத பபெமாருள். இதனமால், 
அழயும் இவ்வுடவல ஒப்பெவன பசய்த அழகு 
பெடுததபெவள் யதமாழ என்பெத குறிப்பு. 
இவ்வுலகப் பபெமாருட்கள் பெமால் உள்ள பெற்று 
விடவில்வல யதமாழக்கு. இவள் எங்ஙனம் 
இவறவவன அறிவமாள்? என்பெத மவறபபெமாருள்.

'அறிவரியமான் யகமாலமும், யகமாதமாட்டுஞ் சீலமும்' 
என்றத, இவறவனமாரின் திருக்யகமாலதவதயும், 
சீலதவதயும் ஒருங்யக சுட்டுவன. அவ்வமாறு 
உள்ளும் புறமும் பமய்யழகு பபெமாருந்தியவன், 
பமய்யழவக அன்றி யவபறவதயும் விரும்பெமான்.



இவறவனமார் திருமுடிவயக் கண்டதமாகப் பபெமாய் 
கூறிய பிரைமவனயும், தமாவழ மலவரையும் 
இவறவனமார் சபிததமார். ஆகயவ, 
உண்வமயல்லமாதவவரையும், 
நிவலயல்லமாதவற்வற நிவலயமானத என்று 
எண்ணி மயங்குவமாவரையும் இவறவன் 
விரும்பெமான் என்பெத உட்கருதத.

யமலும் பகமாஞ்சம் விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்.

இப்பெமாடலில் இவறவன் ஐந்பதமாழல்பெடுவத 
விளக்கப்பெடுகின்றத. பிரைமனும், திருமமாலும், 
ஆக்கல், கமாததல் பதமாழல்கவளக் குறிக்கிறமார்கள்.
'ஞமாலயம விண்யண பிறயவ அறிவரியமான்' என்ற 
வரி, யமாரும் அறியமாத என்று இவறவனமாரின் 
மவறததல் பதமாழவலயும், 'ஆட்பகமாண்டருளி' 
என்பெத அருளவலயும், 'யகமாதமாட்டுஞ் சீலமும்' 
(யகமாத=குற்றம்) குற்றங்கவள, மும்மலங்கவள 
நீக்குதல் என்ற பபெமாருளில் அழததவலயும் 
சுட்டுகின்றத. 'யகமாலமும்' என்றத நம் முன் 
யதமான்றும் நிவலயற்ற  உலகப் பபெமாருட்கள்.



யமலும், ஞமாலயம, விண்யண, பிறயவ என்று 
மூன்று 'ஏ' கமாரைங்கள் யசர்ததத,  எண்ணுப் 
பபெமாருள். இதன் மூலம், அவனதத உலகங்களும் 
எண்ணப்பெட்டன. ஆகயவ, அவனதத 
உலகங்கவளயும் தன்னுள் அடக்கிய, எல்லமா 
உலகங்களிலும் நிவறந்த நின்ற, ஈசனமாரின் 
'விரைமாட் ஸவரூபெம்' விவரைணம் பசய்யப்பெட்டத. 
'உலபகலமாம் நிவறந்த உள்ளும் புறம்புமமாய' 
விமலனின் யபெபரைமாளி மயமமான திருவுருவவ 
இவ்வுலக வமாழ்வினின்று விவடபபெறும் 
சமயததில் நிவனக்கும் யபெறு பபெற்றவர், 
யபெரின்பெ வமாழ்வு பபெறுவர் என்பெத ஐதீகம். 
யபெபரைமாளி மயமமாக இவறவன் யதமான்றிய 
திருவண்ணமாமவலவய நிவனக்க முக்தி கிட்டும் 
என்பெதன் தமாதபெர்யம் இதயவ  என்பெத என் 
கருதத.

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!.





பெமாடல் 6

மமாயனநீ பநன்னவல நமாவளவந் தங்கவள
நமாயன எழுப்புவன் என்றலும் நமாணமாயம
யபெமான திவசபெகரைமாய் இன்னம் புலர்ந்தின்யறமா
வமாயன நிலயன பிறயவ அறிவரியமான்
தமாயனவந் பதம்வமத தவலயளிததமாட் 
பகமாண்டருளும்
வமான்வமார் கழல்பெமாடி வந்யதமார்க்குன் 
வமாய்திறவமாய்
ஊயன உருகமாய் உனக்யக உறும்எமக்கும்
ஏயனமார்க்குந் தங்யகமாவனப் பெமாயடயலமார் 
எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

“ மமாயனநீ பநன்னவல நமாவளவந் தங்கவள
நமாயன எழுப்புவன் என்றலும் நமாணமாயம
யபெமான திவசபெகரைமாய் இன்னம் புலர்ந்தின்யறமா “ 
=====  "மமான் யபெமால  மருளும் பெமார்வவ 
அழவகயுவடய பபெண்யண!!, 'நமாவள நமாயன 
வந்த உங்கவள எழுப்புயவன்' என்று யநற்று  நீ 
பசமான்னமாய். அப்பெடி பசமால்லிச் பசன்ற நீ யபெமான 
திவசவயச் பசமால்வமாயமாக.. 'நமாம் யநற்று பசமான்ன



பசமால்வலக் கமாக்கவில்வலயய' என்ற நமாணம் 
சிறிதம் இல்லமாமல், இன்று நீ இன்னமும் 
எழமாமல் தூங்குகின்றமாயய?!!.. உனக்கு 
இன்னமும் பபெமாழுத விடியவில்வலயமா!!.. "

“ வமாயன நிலயன பிறயவ அறிவரியமான்
தமாயனவந் பதம்வமத தவலயளிததமாட் 
பகமாண்டருளும்
வமான்வமார் கழல்பெமாடி வந்யதமார்க்குன் 
வமாய்திறவமாய் “ ====  "இப்பூவுலகும், 
வமானுலகும், பிற உலகங்களும் அறிவதற்கு 
அருவமயமானவன், நம் மீத பபெருங்கருவண 
பகமாண்டு, தமானமாகயவ உவந்த, நம்வம 
ஆட்பகமாண்டருள வந்தவனின் பநடிய கழல்கள் 
அணிந்த திருவடிகவளப் பெமாடி வந்த எமக்குப் 
பெதில் கூறுவதற்கமாக, உன் வமாய் திறவமாய்."

“ ஊயன உருகமாய் உனக்யக உறும்எமக்கும்
ஏயனமார்க்குந் தங்யகமாவனப் பெமாயடயலமார் 
எம்பெமாவமாய் “. ====  "நமாங்கள் இவ்வளவு 
கூறியும், பெக்தியமால் உன் உடல் உருகி 
பமலியவில்வல..இவ்வமாறு நீ இருப்பெத 
உனக்குத தமான் பபெமாருந்தம்.. எமக்கும் 



பிறருக்கும் தவலவனமாய் இருக்கும் 
எம்பபெருமமாவன எழுந்த வந்த பெமாடுவமாயமாக!!!.."

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

'மமாயன'==='மமான் யபெமாலும் பெமார்வவவய உவடய
பபெண்யண'== யதமாழ யநற்று, தமாமதமமாக வந்த 
யசர்ந்த பகமாண்டவள். 'தமாமதமமாகிவிட்டயத' 
என்ற அச்சததமால், 'நமாவள நமாயன வந்த உங்கவள
எல்லமாம் எழுப்புயவன்' இன்று உறுதி கூறினமாள். 
இன்று அவத பசயல்பெடுததவில்வல..இவ்விதம் 
அச்சததமால் பசமான்ன பமமாழ உவடயவளமாதலின் 
'மமாயன' என்று அவழக்கப்பெட்டமாள்.

' நமாணமாயம'....பசமான்ன பசமால்லில் உறுதிப்பெமாடு 
இல்லமாமல் இருப்பெயதமாடு அதற்கமாக 
நமாணப்பெடமாமலும் இருக்கின்றமாள்..

'திவச பெகரைமாய்' என்றத.. பசமால்லுக்கும் 
பசயலுக்கும்  பபெமாருந்தமாத யதமாழயின் 
இயல்வபெக் குறிதத, யகலியமாகச் பசமான்னத..



'தவலயளி' என்பெத பபெருங்கருவணவய 
குறிக்கும்.

'வந்யதமார்க்குன் வமாய்திறவமாய்'=== நமாங்கள் 
எம்பபெருமமாவனக் குறிதத பெமாடியும், எழுந்த 
வரைமாமல், எங்களுக்குப் பெதிலும் கூறமாமல் 
இருக்கிறமாய் என்றத,  பசமான்ன பசமால்வலக் 
கமாக்கமாத, குற்றமுள்ள பநஞ்வசயுவடய  யதமாழ,  
பெதில் கூறி, உண்வமவய ஏற்கமாமலிருப்பெவதச் 
சுட்டியத.

‘ஊயன உருகமாய் உனக்யக உறும்எமக்கும்'== 
பெக்தியமால் உருகி, உடல் பமலியமாத 
இருக்கின்றமாய் என்றத, யதமாழ தன் பெக்தி 
நிவலயில் பூரைணமவடயமாத இருக்கின்றமாள் 
என்பெவதக் குறிப்பெதமாகும்.

'உனக்யக உறும்'  என்றத, இததவகய இயல்பு 
உனக்குத தமான் பபெமாருந்தம் என்பெத யபெமால் கூறி,  
அவ்வமாறு இருக்கலமாகமாத என்பெவதக் குறிப்பெமால் 
உணர்ததகிறமார்கள்.



இதன் மூலம் பெக்தர்கள்,உண்வம, யநர்வம 
முதலமான நறுங்குணங்கவளக் பகமாண்டிருததல் 
யவண்டும் என்பெத மீண்டும் 
பசமால்லப்பெடுகின்றத.

'எமக்கும் ஏயனமார்க்கும் தங்யகமாவன' ==  யகமான் 
என்றமால் அரைசன். எமக்கும் ஏயனமார்க்கும் என்று 
இருவிதமமாக விரிததத, எம் யபெமால் 
பசமால்லுக்கும் பசயலுக்கும் பபெமாருததம் 
உள்யளமாருக்கும், அவ்விதம் இல்லமாத உன் 
யபெமான்யறமாருக்கும் அரைசன், தவலவனமாகிய 
இவறவவனப் பெமாடுவயத அறிவுவடவம 
என்பெவத உணர்ந்த பதளிந்த பெமாட வருவமாயமாக 
என்று அவழக்கிறமார்கள்.

யமலும் சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

மமாவயயமாகிய மயக்கததில் ஆழ்ந்த, 
தயிலுகின்றவள் யதமாழ. அவதக் குறிக்க மமாயன 
என்றமார்.



'அவ்விதம் மயங்கியிருக்கின்யறமாயம'என்ற 
சிந்தவனயும் இன்றிஇருக்கின்றமாள் யதமாழ 
என்பெவத 'நமாணமாத' என்றமார்.

'வமாயன நிலயன பிறயவ' ==  முந்வதய பெமாடலில்,
'விண்' என்ற பசமால்லமால் யமலுலகங்கள்  
அவனதவதயும் குறிததவர், இப்யபெமாத 'வமான்' 
என்று வமான் முதலமாகிய ஐம்பூதங்கவளயும் 
குறிக்கிறமார். பெஞ்ச பூதங்களமாக விரிகின்றவர் 
இவறவன் என்பெவதயும், பெஞ்ச பூதங்கவளயும் 
பெவடததவர் எம்பபெருமமான் என்பெவதயும் இத 
ஒருயசரைக் குறிப்பெதமாகக் பகமாள்ளலமாம்.

‘இருநிலனமாய்த தீயமாகி நீருமமாகி இயமமானனமாய் 
எறியுங் கமாற்றுமமாகி, அருநிவலய திங்களமாய் 
ஞமாயிறமாகி ஆகமாசமமாய் அட்ட மூர்ததியமாகி’ 
==அப்பெர் சுவமாமிகள்

அறிவரியமான் என்பெதற்கு அறிவினமால் 
அறிவதற்கு அரியவன் என்றும் பபெமாருள் 
பகமாள்ளலமாம். ஆனமால் அவன் அன்பெர் தம் 
பெக்திக்கு எளியவன். தமாயன வந்த  
ஆட்பகமாண்டருளும் கருவணப் பபெருங்கடல். 



அவவனப் பெமாடி உருகி, உடல் பமலிவமாவரைத 
தமாயம வந்த ஆட்பகமாள்வமான். பெமாடி 
மனங்குவழயவமாரின் பெக்திக்கு எளியவன் 
இவறவன்.

எமக்கும் ஏயனமார்க்கும் என்று இரு விதமமாக 
விரிததவதயும் சற்று உற்று யநமாக்கலமாம். 
இவ்வுலகம் இரைட்வடத தன்வமகள் 
நிவறந்ததமாய் உள்ளத. அவவயவனததிற்கும் 
அவன் ஒருவயன இவறவன். ('உளதமாய் இலதமாய்'
அருணகிரிநமாதர்).  இதன் மூலம் ஒயரை 
பெரைம்பபெமாருள் என்பெதம் 
புலப்பெடுததப்பெடுகின்றத.

யமற்கூறிய கருததக்கள், மமாணிக்கவமாசகப் 
பபெருமமானின் கீழ்க்கண்ட திருவமாசக வரிகள் 
மூலம் உறுதிப்பெடுததப்பெடுகின்றன.

வமானமாகி மண்ணமாகி வளியமாகி ஒளியமாகி
ஊனமாகி உயிரைமாகி உண்வமயுமமாய் 
இன்வமயுமமாய்க்
யகமானமாகி யமாபனனபதன் றவரைவவரைக் கூததமாட்டு
வமானமாகி நின்றமாவய பயன்பசமால்லி 
வமாழ்ததவயன.



மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!.





பெமாடல் 7

அன்யன இவவயும் சிலயவமா பெலஅமரைர்
உன்னற் கரியமான் ஒருவன் இருஞ்சீரைமான்
சின்னங்கள் யகட்பெச் சிவபனன்யற 
வமாய்திறப்பெமாய்
பதன்னமாஎன் னமாமுன்னந் தீயசர் 
பமழுபகமாப்பெமாய்
என்னமாவன என்னவரையன் இன்னமுபதன் 
பறல்யலமாமுஞ்
பசமான்யனமாங்யகள் பவவ்யவறமாய் இன்னந் 
தயிலுதியயமா
வன்பனஞ்சப் யபெவதயர்யபெமால் வமாளமா 
கிடததியமால்
என்யன தயிலின் பெரியசயலமார் எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

‘ அன்யன இவவயும் சிலயவமா ‘ ====  
அன்வனயய,  எம்பபெருமமானத 
திருவிவளயமாடல்களில் இதவும் சில யபெமாலும்.

‘ பெலஅமரைர்
உன்னற் கரியமான் ஒருவன் இருஞ்சீரைமான்



சின்னங்கள் யகட்பெச் சிவபனன்யற 
வமாய்திறப்பெமாய் ‘ ====  யதவர்களும், யக்ஷர்கள், 
கின்னரைர்கள் முதலமான மற்ற விண்யணமார்களும் 
நிவனப்பெதற்கும் அரியவன், ஒரு பெரைம்பபெமாருள், 
மிகப் பபெரும் புகழுவடயவன், அவனுவடய 
சின்னங்கள் ஒலிக்கும் ஒலி யகட்கும் முன்யபெ 
'சிவ' என்யற வமாய் திறப்பெமாய்.

‘ பதன்னமாஎன் னமாமுன்னந் தீயசர் 
பமழுபகமாப்பெமாய்
என்னமாவன என்னவரையன் இன்னமுபதன் 
பறல்யலமாமுஞ்
பசமான்யனமாங்யகள் பவவ்யவறமாய் ‘ ====  
'பதன்னமாடுவடய சிவயன' என்று யமாம் கூறி 
முடிக்கும் முன்பெமாக, தீயயமாடு யசர்ந்த பமழுகு 
யபெமால் உருகுவமாய், என் பபெருந்தவணவன், என் 
அரைசன், அமுதம் யபெமான்றவன் என்று நமாங்கள் 
ஒவ்பவமாருவரும் ஒவ்பவமாரு விதமமாய் 
இவறவவனப் புகழ்கின்யறமாம்.

‘ இன்னந் தயிலுதியயமா
வன்பனஞ்சப் யபெவதயர்யபெமால் வமாளமா 
கிடததியமால்



என்யன தயிலின் பெரியசயலமார் எம்பெமாவமாய் ‘. 
====  அவதக் யகட்டு இன்னமும் நீ 
உறங்குகிறமாயமா?!!.. வலிய, இரைக்கமற்ற பநஞ்வச 
உவடய அறிவிலிகள் யபெமால், ஏதம் பசய்யமாத 
பெடுததிருக்கின்றமாயய?!!, தூக்கததின் 
பபெருவமவய என்பனபவன்று பசமால்வத?.

சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

'அன்யன'==இப்பெமாடலில் எழுப்பெப்பெடும் பபெண்,
எம்பபெருமமான் மீத பபெரும் பெக்தியுவடயவள். 
ஆதலில் அவள் 'அன்வனயய(அன்யன) என்று 
விளிக்கப்பெட்டமாள்.

இவவயும் சிலயவமா: இதற்கு இருவிதமமாகப் 
பபெமாருள் கூறுகின்றனர். 'உன் குணங்களுள் 
இவவயும் சிலயவமா' என்பெத ஒரு பபெமாருள். 
'இவறவனத திருவிவளயமாடல்களுள் இவவயும் 
சில யபெமாலும்' என்பெத ஒரு பபெமாருள். ஆயின், 
முதலில் 'அன்வனயய' என்று விளிததவமயமால், 
பெக்தி மீதூறப் பபெற்றவள் யதமாழ என்பெத 
விளங்குகிறத. அததவகய 
தன்வமயுவடயவளிடதத, குணக்குவறபெமாடு 
கமாண்பெதரித. இவறவனமார், தம் யசமாதவன 



யபெமான்யற, இம்மமாதிரியமான 
குணக்குவறபெமாடுகவள அவளிடதத, யதமான்றச் 
பசய்திருக்கிறமார் என்பெத யதமாழயரின் 
உறுதிப்பெமாடு என்பெதமாகப் பபெமாருள் 
பகமாள்ளுதயல சரிபயன நிவனக்கியறன்.

‘ பெலஅமரைர்
உன்னற் கரியமான் ‘ == 'அமரைர்கள் 
நிவனப்பெதற்கும் அரியவன்' என்றதன் கமாரைணம், 
அமரைர்கள், அவ்வப்யபெமாத, தம் ஆற்றல்கவள 
முதன்வமப்பெடுததி, பசருக்கவடவமார்கள்.  அந்தச்
பசருக்வக அடக்கும் பபெமாருட்டு, சிவனமார் அவர் 
சிந்வதக்கு எட்டமாத மவறந்தருளுவமார்.

( 'விண்யணமார்கள் ஏதத
மவறந்திருந்தமாய் எம்பபெருமமான் 
வல்விவனயயன்றன்வன' …….. சிவபுரைமாணம்).

‘ ஒருவன் ‘ = ஒயரை பெரைம்பபெமாருளமான சிவனமார்.

‘இருஞ்சீரைமான் சின்னங்கள் யகட்பெச் சிவபனன்யற 
வமாய்திறப்பெமாய்'== இதற்கும் இருவிதமமாகப் 



பபெமாருளுவரைக்கின்றனர்.== அதிகமாவலயில், 
பபெரும் புகழுவடய  சிவனமார் திருக்யகமாயில் 
திறக்கும் யபெமாத, சங்கு முதலிய திருச்சின்னங்கள்
முழங்கும். அவதக் யகட்டுத தயில் நீங்கும் 
யதமாழ, 'சிவமாய நம' என்று உச்சரிதயத தயில் 
நீங்குவமாள் என்பெத ஒரு பபெமாருள்...

சிவனடியமார்களத சின்னங்களமாகிய, 
உருததிரைமாக்கம், விபூதி முதலியவற்றின் 
பபெயர்கவளக் யகட்ட மமாததிரைததியலயய, 
சிவனமாரின் திருநமாமதவத உச்சரிதத 
பமய்சிலிர்ப்பெமாள் யதமாழ என்பெத மற்பறமாரு 
பபெமாருள்..  ஆயினும் இங்யக சில யயமாக 
சம்பெந்தமமான பசய்திகள் மவற 
பபெமாருளமாயிருப்பெதமால், முதலில் கூறிய 
பபெமாருயள ஏற்புவடயபதன்று நிவனக்கின்யறன்.

‘ பதன்னமாஎன் னமாமுன்னந் தீயசர் 
பமழுபகமாப்பெமாய்’ === திருக்யகமாயில் திறந்த, 
திருச்சின்னங்கள் ஊதப்பபெற்ற பின், அடியமார்கள் 
சிவனமாவரைப் பெமாடுவர். அவ்விதம்   
'பதன்னமாடுவடய சிவயன' என்று அவர்கள் 
தவங்கிப் பெமாடுதவல முடிக்கும் முன்னயரை, 



தீயிலிட்ட பமழுகு யபெமால் பெக்தியமால் உள்ளம் 
உருகுவமாள் யதமாழ.

'என்னமாவன என்னவரையன் இன்னமுபதன் 
பறல்யலமாமுஞ்
பசமான்யனமாங்யகள் பவவ்யவறமாய் இன்னந் 
தயிலுதியயமா' =====  இததவகய இயல்புவடய 
யதமாழ, யதமாழயர், இவறவவனத 
தனிததனியமாகப் புகழ்ந்த பெமாடிய யபெமாதம், 
அவதக் யகட்ட வண்ணம் தயிலுகின்றமாள்...உலக
மமாவயயின் விவளயமாட்டுத தமான் என்யன!!..

'என் ஆன், என் அவரையன், இன் அமுத' என்று 
மும்முவற கூறியத, கவனததில் 
பகமாள்ளததக்கத. பிறவிப் பபெருங்கடவலக் 
கடக்க அவன் ஒருவயன தவணவன், அவயன 
மன்னுயிர்களின் தவலவன், பிறவமா நிவலவய 
அருள வல்லவன் அவன் ஒருவயன. இவத 
பநஞ்சததள் வவதத, ஊக்கமுடன் சமாதனமா 
மமார்க்கததில் முயல யவண்டும் என்பெத கருதத.

வன்பனஞ்சப் யபெவதயர்யபெமால் வமாளமா 
கிடததியமால்



என்யன தயிலின் பெரியசயலமா பரைம்பெமாவமாய்.== 
'யபெவதயர்' என்றத, இங்கு அறிவில்லமாத 
தன்வமவயக் குறிக்கிறத. வமாளமா கிடப்பெத, 
பசயயலதம் இன்றி சும்மமா இருப்பெவதச் 
சுட்டியத. யதமாழ இன்று ஏயனமா உறக்கததின் 
வசப்பெட்டு விட்டமாள்..ஏதம் பசய்யமாத என்றத, 
சிவ சிந்தவன பசய்யமாத, சிவனமார்குரிய பூசவன 
முதலியவற்றில் ஈடுபெடமாத, யதமாழ உலக 
விஷயங்களின் பெமால் பசல்வவதயய. ஈசவனத 
பதமாழும் பசயயல பசயல், மற்றபதல்லமாம் 
பசயலல்ல என்பெத யதமாழயரின் தணிபு.

ஆன்மீக உயர்நிவலவய அவடந்யதமார், 
எவ்விதததிலும் கீழ் நிவலக்கு இறங்கலமாகமாத. 
இவறவன் யசமாதவன யபெமால், அவர்கவளப் 
பெக்குவப்பெடுததம் பபெமாருட்டு, மமாவயயில் 
ஆழ்ததவமான். தளரைமாத பெக்தி வவரைமாக்கியததமால் 
அவற்றினின்று மீளுதல் யவண்டும் என்பெத 
உட்பபெமாருள்..

என்யன தயிலின்  பெரிசு என்றத, யதமாழ யமல் 
குற்றமில்வல.. ஈசனமாரின் லீவலயமால், 
மமாவயயின் வசப்பெட்டமாள் யதமாழ என்பெவத 



உணர்ந்த, மமாவயவய பநமாந்த கூறியதமாம். பெரிசு 
என்பெத இங்கு பநமாந்த கூறும் பசமால்லமாகப் 
பெயன்பெடுததப்பெட்டத.

இதில் மவறபபெமாருளமாயிருக்கும் யயமாக 
ரைகசியங்களுள் ஒன்று மட்டும்..

'இருஞ்சீரைமான்
சின்னங்கள் யகட்பெச் சிவபனன்யற ' ===== 
திருச்சின்னங்களில் சங்கு முதலமானவவ ஊதம் 
ஒலி என்பெத, தியமான நிவலயில், ஒருவர் 
சிதமாகமாசததில் ஒடுங்கும் யபெமாத, சங்கிற்கு 
நிகரைமான ஒலி சகுண பிரைம்ம நிவலயில் யகட்கும். 
நிர்க்குண பிரைம்மததில் அத யகட்பெதில்வல..

தியமானததின் மூலம், யதமாழ எய்தியுள்ள ஆன்மீக 
உயர்நிவலவய விவரிக்கும் பசமால் அத..

( சங்கு திரைண்டு முரைன்பறழும்
ஓவச தவழப்பென ஆகமாயத
சமாதி விடமாத குணங்கள்நம்
யமமாடு சலிததிடும் ஆகமாயத
அங்கித நன்றித நன்பறனும்
மமாவய அடங்கிடும் ஆகமாயத
ஆவசபய லமாம்அடி யமார்அடி



யயமாம்எனும் அததவன ஆகமாயத (திருப்பெவட 
ஆட்சி.==மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்)) .

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!!!
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யகமாழ சிலம்பெச் சிலம்புங் குருபகங்கும்
ஏழல் இயம்பெ இயம்பும்பவண் சங்பகங்கும்
யகழல் பெரைஞ்யசமாதி யகழல் பெரைங்கருவண
யகழல் விழுப்பபெமாருள்கள் பெமாடியனமாம் 
யகட்டிவலயயமா
வமாழஈ பதன்ன உறக்கயமமா வமாய்திறவமாய்
ஆழயமான் அன்புவடவம ஆமமாறும் இவ்வமாயறமா
ஊழ முதல்வனமாய் நின்ற ஒருவவன
ஏவழபெங் கமாளவனயய பெமாயடயலமா பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

அதிகமாவலப் பபெமாழுதில்  நமாம் கமாணும் 
கமாட்சிகள் இப்பெமாடலில் விவரிக்கப்பெடுகின்றத..

வமாழ (வமாழ' என்ற பசமால், ஐந்தமாவத வரியின் 
தவக்கமமாக இருந்தமாலும், விடியற்கமாவலயில், 
யதமாழ எழும்  யவவளயில் மங்கலச் பசமால்லமாக, 
'நீ வமாழ்வமாயமாக' என்ற பபெமாருளில் முதலில் 
கூறப்பெட்டத..)



பபெண்யண, நீ வமாழ்வமாயமாக...

‘ யகமாழ சிலம்பெச் சிலம்புங் குருபகங்கும்’  ==== 
கதிரைவன் உதயமமாகும் முன்பெமாகக் யகமாழ 
கூவுகிறத.. நமாவரை முதலமான பெறவவகள், 
சததமிடத தவங்குகின்றன...

‘ ஏழல் இயம்பெ இயம்பும்பவண் சங்பகங்கும் ‘ 
====  திருக்யகமாயில்களில், ஏழு 
ஸவரைங்களமாலமான இவசவய எழுப்பும் ஏழு வித 
இவசக் கருவிகள் ஒலிக்கத தவங்குகின்றன. 
பவண்சங்கு ஒலிக்க, திருக்யகமாயில்களில் 
பூவசகள் தவங்கி விட்டன.

‘ யகழல் பெரைஞ்யசமாதி யகழல் பெரைங்கருவண
யகழல் விழுப்பபெமாருள்கள் பெமாடியனமாம் 
யகட்டிவலயயமா ‘  =====  யசமாதி 
உருவமானவரும், ஒப்புவவம இல்லமாத,  
கருவணப் பபெருங்கடலுமமான சிவபபெருமமானத 
நிகரில்லமாத உயர்ந்த புகவழ நமாங்கள் 
பெமாடியனமாம்..உனக்கு அத யகட்கவில்வலயமா!!..



‘ ஈ பதன்ன உறக்கயமமா வமாய்திறவமாய் ‘  ===  
இத எததவகய உறக்கயமமா?!!வமாவயத திறந்த 
பெதிலுவரைக்கக் கூட  மமாட்யடன் என்கிறமாயய?!!!...
(உன் வமாவயத திறந்த பெதிலமாவத கூறு 
என்பெதமாகவும் பகமாள்ளலமாம்)

‘ ஆழயமான் அன்புவடவம ஆமமாறும் 
இவ்வமாயறமா
ஊழ முதல்வனமாய் நின்ற ஒருவவன
ஏவழபெங் கமாளவனயய பெமாயடயலமா பரைம்பெமாவமாய் 
‘. ====   திருக்கரைங்களில் சக்கரைம் ஏந்திய 
திருமமாவலப் யபெமால் இவறவனமாரிடம் 
அன்புவடயவள் ஆயவன் என்று நீ உறுதி கூறிய 
திறம் இவ்வமாயறமா?!!! ஊழக்கமாலமமாகிய பிரைளய 
கமாலததில், யமாரிடம் இவ்வுலகப் பபெமாருட்கள் 
எல்லமாமும் ஒடுங்குகிறயதமா, முதல்வனமாகிய 
அந்த  இவறவவன, உவமபயமாரு பெமாகவனப் 
பெமாட எழுந்த வமாரைமாய்!!!!

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

'வமாழ' என்ற பசமால், யதமாழ நன்கு வமாழ்தவல, 
அதமாவத ஆன்மீகப் பபெரு வமாழ்வு வமாழ்தவல 
உவடயவள்.. ஆகயவ ' நீ வமாழ்வமாயமாக' என்று 



வமாழ்ததி, அவ்விதம் பபெருவமாழ்வு வமாழ 
விரும்புபெவளுக்கு யபெருறக்கம் தகமாத என 
உணர்ததினர்...

யகமாழ முதலமான பெறவவகள் சிலம்புவத, விட்டு 
விட்டு ஒலிக்கும் அவற்றின் குரையலமாவசவய 
மட்டுமல்லமாத, ஆன்மீக விழப்பு நிவல 
ஏற்பெட்டு, யயமாக சமாதவன பெயில்வமாருக்கு, 
குறிப்பிட்ட சில நிவலகளில் யகட்கும் ஓவசகள் 
சங்யகதமமாக உணர்ததப்பெட்டன.. பவண்சங்கின் 
ஓவசயும் அவ்வமாயற..

‘ யகழல் பெரைஞ்யசமாதி, யகழல் பெரைங்கருவண
யகழல் விழுப்பபெமாருள்கள் பெமாடியனமாம் 
யகட்டிவலயயமா.’. ====  இத, 'ஒருவருக்கும் 
ஒப்புவ வமயில்லமாத யசமாதி வடிவமானவனும் 
கருவண வடிவமானவனுமமான இவறவனத 
உயர்ந்த புகவழப் பெமாடியனமாம்' என்று 
பவளிப்பெவடயமான பபெமாருள் தந்தமாலும், இதில் 
'விழுப்பபெமாருள்கள்' என்ற பசமால் ஆழ்ந்த 
சிந்திக்கத தக்கத..



ஒரு பசமால்லில் பபெமாதப் பபெமாருள் 
மட்டுமல்லமாத, சிறப்புப் பபெமாருள் கண்டு 
பதரிந்த பதளிதல் யவண்டும்..

உதமாரைணமமாக,

'அரிய நமான்மவற ஆறங்க மமாய்ஐந்த 
புரியன்'..இதில் ஐந்த புரியன் என்பெவதப் 
பெமார்க்கலமாம்.

பபெமாதப் பபெமாருள்: ஐந்பதமாழல் புரியும் 
இவறவன்..

சிறப்புப் பபெமாருள்..அன்னம், பிரைமாணன், மனம், 
விஞ்ஞமானம், ஆனந்தம் என்னும் 
ஐங்யகமாசங்களமாக உவறபெவன். இவவ உயிர்க்கு 
இடமமாக அவமவதமால் புரி எனப்பெட்டன.

இத யபெமால, 'விழுப்பபெமாருள்கள்' என்பெதற்கு 
சிறப்புப் பபெமாருளமாக கீழ்க்கண்டவவ 
பசமால்லப்பெடுகின்றன.

ஒருவருக்கும் சமமில்லமாத இவறவனின், பபெமாத 
இயல்வபெ மட்டுமல்லமாத சிறப்பு இயல்வபெயும் 



அறியத தகுந்த  சிவஞமானம் சிததிக்க 
யவண்டும்..என்பெத ஒரு பபெமாருள்..

(விண்ணவ ரும்அறி யமாத
விழுப்பபெமாருள் இப்பபெமாருள் ஆகமாயத
எல்வலஇ லமாதன எண்குணம்
ஆனவவ எய்திடும் ஆகமாயத (திருப்பெவட ஆட்சி..
மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்) ).

மமாபபெரும் யயமாக ரைகசியங்கள் அறிந்தள்ள 
பெமாடலின் நுண்பபெமாருவளயும் ஆய்ந்த அறிந்த 
உணரைத தவலப்பெட யவண்டும் என்பெத 
இரைண்டமாவத பபெமாருள்.

அத யபெமால், 'யகழல் பெரைஞ்யசமாதி' என்பெதற்கு 
'அஞ்ஞமான இருவள நீக்கும் யசமாதியமான 
சிவபபெருமமான்' என்னும் பபெமாருளும் 
கூறப்பெடுகின்றத.

'ஆழயமான் அன்புவடவம ஆமமாறும் 
இவ்வமாயறமா'.====  'நஹி நிந்தமா ந்யமாய'ததின் 
அடிப்பெவடயில், ஒரு பதய்வம் பெற்றிச் 



பசமால்லும் யபெமாத, மற்ற பதய்வங்கள் அந்தத 
பதய்வதவதத ததிதததமாகச் பசமால்வத மரைபு...

அவ்வழயில், ஒரு புரைமாணக் கவத இந்த வரியில் 
நிவனவுபெடுததப் பெடுகின்றத.. 'சக்கரைப்பெவட' 
யவண்டி, சிவனமாருக்கு ஆயிரைம் தமாமவரை மலர்கள்
பகமாண்டு அர்ச்சவன பசய்யத தவங்கினமார் 
திருமமால். சிவ லீவலயமால், பூவச பசய்யும் 
யவவளயில், எடுதத வவததிருந்த ஆயிரைம் 
தமாமவரை மலர்களில், ஒன்று குவறந்தத. தமாமவரை 
மலவரை ஒதத தம் திருக்கண்களில் ஒன்வறயய 
ஆயிரைமமாவத மலரைமாக எம்பபெருமமானுக்கு 
அர்ப்பெணம் பசய்ய முயன்ற யபெமாத, 
எம்பபெருமமான் தடுதத, 'புண்டரீகமாக்ஷன்' என்னும்
திருநமாமதவதயும், சக்கரைதவதயும் தந்தருளினமார்  
என்பெத புரைமாணம்.. ஆகயவ, 'ஆழ தனக்குக்  
கிவடப்பெதற்கமாக, பநறிமுவற தவறமாத 
பெக்தியுடன் பூசவனகள் பசய்த திருமமாவலப் 
யபெமால், பெக்தியில் சிறந்தவள் ஆயவன்' என்று 
யதமாழ கூறிய உறுதி,  இத யபெமால் தூங்குவதில் 
வந்த முடிந்தவதக் கண்டு நவகததனர் யதமாழயர்.

( யதவமார்ந்த யதவர்க்கும் யதயவ யபெமாற்றி



திருமமாலுக்கு ஆழ அளிததமாய் யபெமாற்றி
சமாவமாயம கமாதத என்வன ஆண்டமாய் யபெமாற்றி
வமயசர்ந்த கண்டம் உவடயமாய் யபெமாற்றி
மமாலுக்கும் ஓர் ஆழ ஈந்தமாய் யபெமாற்றி
பபெமாய்யசர்ந்த சிந்வத புகமாதமாய் யபெமாற்றிறி் 
(யபெமாற்றித தமாண்டகம், அப்பெர் சுவமாமிகள்) ).

ஊழ முதல்வனமாய் நின்ற ஒருவவன
ஏவழபெங் கமாளவனயய பெமாயடயலமார் எம்பெமாவமாய்.
====  இதில் ஏவழப்பெங்கமாளன் என்பெதற்கு 
மூன்று விதமமாகப் பபெமாருள் கூறப்பெடுகின்றத..

ஏவழகளுக்கமாக இரைங்குபெவன்,ஏவழப்பெங்களமான்'
என்று கருவணயில் மிக்கவனமான 
எம்பபெருமமாவனக் கூறுவத ஒரு விதம்.

ஏவழ==பபெண், உவம.. சிவனமார் மமாபதமாரு 
பெமாகனமாகத திகழ்வவதச் சுட்டுவத ஒரு விதம்..

ஏவழ என்ற பசமால், உண்வமயில் 
இவறகருவணயமாகிய பசல்வம் இல்லமாதவவரைக் 
குறிக்கும்...அவ்விதம் கருவணவயப் பபெறமாத, 



பபெற முயலமாத இருப்யபெமாவரையும் தம் 
கருவணயமால் கமாப்பெவன் இவறவன் என்பெதமால் 
'ஏவழப் பெங்கமாளன் என்று  குறிக்கப்பெட்டமார்.

'பெங்கமாளவனயய' என்று 'ஏ' கமாரைமமாகக் 
பகமாண்டத, நீ வழபெடு பதய்வமமாகக் பகமாண்ட 
சிவவனததமான் பெமாடு என்கியறமாம் என்பெதமாகப் 
பபெமாருள் பகமாண்டு, யதமாழயின் ஏக பதய்வ 
வழபெமாட்டுச் சிறப்வபெ உணர்ததிற்று..

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!!!
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முன்வனப் பெழம்பபெமாருட்கும் முன்வனப் 
பெழம்பபெமாருயள
பின்வனப் புதவமக்கும் யபெர்ததமப் 
பபெற்றியயன
உன்வனப் பிரைமானமாகப் பபெற்றஉன் சீரைடியயமாம்
உன்னடியமார் தமாள்பெணியவமாம் ஆங்கவர்க்யக 
பெமாங்கமாயவமாம்
அன்னவயரை எம்கணவ ரைமாவமார் அவர்உகந்த
பசமான்ன பெரியச பதமாழும்பெமாய்ப் பெணிபசய்யவமாம்
இன்ன வவகயய எமக்பகங்யகமான் நல்குதியயல்
என்ன குவறயும் இயலமாயமயலமா பரைம்பெமாவமாய்.

இத வவரை நமாம் ஓதிய பெமாடல்களில், 
யதமாழயர்கள், தம்வமச் யசர்ந்யதமாவரை 
ஒவ்பவமாருவரைமாக எழுப்பிய வவக கூறப்பெட்டத. 
இந்தப் பெமாடலில், அவர்கள் எல்யலமாரும் பெமாவவ 
யநமான்புக்கமாக ஒருங்கு கூடிய பின், முதற்கண் 
இவறவவனப் பெமாடித ததிப்பெத 
கூறப்பெடுகின்றத..



பபெமாருள்:

‘ முன்வனப் பெழம்பபெமாருட்கும் முன்வனப் 
பெழம்பபெமாருயள ‘  ====  கமாலததமால் மிகவும் 
முற்பெட்டனபவன்று அறியப்பெட்ட 
பெழம்பபெமாருள்களுக்கும், முற்பெட்ட பெழவமயமான 
பெரைம்பபெமாருயள!!..

‘ பின்வனப் புதவமக்கும் யபெர்ததமப் 
பபெற்றியயன ‘ ====  பின்னர் யதமான்றப்யபெமாகும் 
புதிய பபெமாருள்களுக்கும் புதிய பபெமாருளமாகி 
நின்ற தன்வம உவடய இவறவயன!!.

‘ உன்வனப் பிரைமானமாகப் பபெற்றஉன் சீரைடியயமாம்
உன்னடியமார் தமாள்பெணியவமாம் ஆங்கவர்க்யக 
பெமாங்கமாயவமாம்’ ===  உன்வன ஆண்டவனமாகப் 
பபெற்ற, சிறப்புப் பபெமாருந்திய அடியமார்களமாகிய 
நமாங்கள், உன் பதமாண்டர்களத திருவடிகவளயய 
வணங்குயவமாம்!!..அவர்களுக்யக உரிவம 
உவடயவர்களமாக எங்கவளக் கருதிக் 
பகமாள்யவமாம்!!..

‘ அன்னவயரை எம்கணவ ரைமாவமார் அவர்உகந்த
பசமான்ன பெரியச பதமாழும்பெமாய்ப் 
பெணிபசய்யவமாம்’ ===  அததவகய சிவபெக்திச் 



பசல்வர்கயள எங்களுக்கு கணவரைமாவமார்கள்!!.. 
அவர்கள் உகந்த கட்டவளயிட்ட பெணிகவள, 
அவர்கள் மனயதமாடு பபெமாருந்தி நின்று, 
அவர்களுக்கு அடியவரைமாய் ஏவல் பசய்த 
முடிப்யபெமாம்.

‘ இன்ன வவகயய எமக்பகங்யகமான் நல்குதியயல்
என்ன குவறயும் இயலமாயமயலமா பரைம்பெமாவமாய் ‘. 
====  எங்கள் பபெருமமானமாகிய இவறவயன!!.. 
எங்களுக்கு நமாங்கள் விரும்பிய 
இம்முவறயிலமான வமாழ்வவக் கிவடக்குமமாறு 
அருள் பசய்வமாயமாக. அவ்விதம் பசய்வமாயமாயின், 
நமாங்கள் குவறயும் இல்லமாத இருப்யபெமாம்!!

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

'முன்வனப் பெழம்பபெமாருட்கும் முன்வனப் 
பெழம்பபெமாருயள
பின்வனப் புதவமக்கும் யபெர்ததமப் 
பபெற்றியயன' ==  இத இவறவனமாரின் கமால 
தததவததக்கு அப்பெமாற்பெட்ட தன்வமவயச் 
பசமான்னத. இவறவனமாயரை உலகப் 
பபெமாருட்களின் யதமாற்றததக்குக் 
கமாரைணமமாயினமாரைமாதலின், அவனததிற்கும் 



முற்பெட்டவரைமானமார்..என்றும் புதிதமான யபெரைமானந்த
நிவலயின் உருவமாய் நின்றிருப்பெதமால், புதிய 
பபெமாருள்களுக்கும் புதியவரைமானமார்.

( முன்னமாவன மூவர்க்கும் முற்றுமமாய் 
முற்றுக்கும்
பின்னமாவனப் பிஞ்ஞகவனப் யபெணு 
பபெருந்தவறயின்
மன்னமாவன வமானவவன மமாதியலும் 
பெமாதியவனத
பதன்னமாவனக் கமாவமாவனத பதன்பெமாண்டி 
நமாட்டமாவன
என்னமாவன என்னப்பென் என்பெமார்கட்(கு) 
இன்னமுவத
அன்னமாவன அம்மமாவனப் பெமாடுதங்கமாண் 
அம்மமானமாய் .
(திருவம்மமாவன==மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்.)

(  பமய்ப்பெமால்பவண் ணீறணிந்த யமனி யமாவன
பவண்பெளிங்கி னுட்பெதிதத யசமாதி யமாவன
ஒப்பெமாவன பயமாப்பிலமா பவமாருவன் தன்வன
உததமவன நிததிலதவத யுலக பமல்லமாம்
வவப்பெமாவனக் கவளவமாவன வருவிப் பெமாவன



வல்விவனயயன் மனததகதயத மன்னி னமாவன
அப்பெமாவலக் கப்பெமாவலக் கப்பெமா லமாவன
ஆரூரிற் கண்டடியயன் அயர்தத வமாயற. (அப்பெர் 
சுவமாமிகள்) ).

உன்னடியமார் தமாள்பெணியவமாம் ஆங்கவர்க்யக 
பெமாங்கமாயவமாம்
அன்னவயரை எம்கணவ ரைமாவமார் அவர்உகந்த
பசமான்ன பெரியச பதமாழும்பெமாய்ப் பெணிபசய்யவமாம்
=====  இவறயருள் கிவடப்பெதற்கு உயிர்கள் 
பசய்கிற முயற்சியய சமயபநறியமாகும். சமய 
பநறிகள் நமான்கமாக வகுக்கப்பெட்டுள்ளன.

(  சன்மமார்க்கம் சகமமார்க்கம் சற்புததிரை மமார்க்கம்
தமாதமமார்க்கம் பமன்றுஞ்சங் கரைவன யவடயும்

நன்மமார்க்கம் நமாலவவதமாம் ஞமான யயமாகம்
நற்கிரியமா சரிவயபயன நவிற்றுவதம் பசய்வர் 
(சிவஞமான சிததியமார்) ).

சன்மமார்க்கம், சகமமார்க்கம், சற்புததிரை மமார்க்கம், 
தமாத(தமாச) மமார்க்கம் ஆகியவற்வற



சரிவய (உடலமால் வழபெடுவத), 
கிரிவய(உடலமாலும், உள்ளததமாலும் 
வழபெடுவத), யயமாகம் (உள்ளததமால் 
வழபெடுவத), ஞமானம் (எங்கும் 
இவறயருட்கருவணவயயய கமாண்பெத) என்றும் 
கூறுவர்.

இதில், தமாச மமார்க்கம் இப்பெமாடலில் 
விளக்கப்பெடுகின்றத.. இவறயனமாருக்கும், 
இவறயடியமார்களுக்கும் பதமாண்டு பசய்வயத  
தமாச மமார்க்கம்   இதன் மூலம், சமாயலமாகம்  
(இவறவனுவடய உலகம்) பசல்லுகின்ற யபெறு 
கிட்டும்.

பபெருமமான் மீத பெக்தி மீதூறப் பபெற்ற 
இவறயடியமார்கயள தம் கணவரைமாக வரை 
யவண்டும் என்றதம், அவர்தம் மனயதமாடு 
பபெமாருந்தி வமாழ்ந்த, அவர் இட்ட பெணிவயச் 
பசய்த முடிப்பெதமாகக் கூறியதம் 
இவறயடியமார்க்குச் பசய்யும் அரும்பெணியின் 
பபெருவமவய உணர்ததியத..

‘ இன்ன வவகயய எமக்பகங்யகமான் நல்குதியயல்



என்ன குவறயும் இயலமாயமயலமா பரைம்பெமாவமாய் ‘ 
===  'எம் தவலவனமாகிய நீர், இத ஒன்வறயய 
அருளுவீரைமாயின் எங்களுக்கு எந்தக் குவறயும் 
இல்வல' என்றத 'தமாசமமார்க்கததின்' 
பபெருவமவய எடுததவரைததத..

உழவமாரைப் பெணி பசய்த அப்பெர் பபெருமமானும், 
அடியமார்கட்கமுதளிதத உய்ந்த அப்பூதி 
அடிகளமாரும் தமாச மமார்க்கததினமால் இவற 
கருவண பபெற்ற அருளமாளர்களுக்குச் சிறந்த 
உதமாரைணங்கள்..

பெமாவவ யநமான்பு யநமாற்றலின் பெயனமாக, 
நல்லபதமாரு கணவவரை யவண்டும் பெமாடலமான 
இவத பெக்தியுடன் பெமாடித ததிப்பெவருக்கு 
நல்லபதமாரு மணமாளன் அவமவமார் என்பெத 
பபெரியயமார் கூற்று.

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!
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பெமாதமாளம் ஏழனுங்கீழ் பசமாற்கழவு பெமாதமலர்
யபெமாதமார் புவனமுடியும் எல்லமாப் 
பபெமாருள்முடியவ
யபெவத ஒருபெமால் திருயமனி ஒன்றல்லன்
யவதமுதல் விண்யணமாரும் மண்ணுந் 
ததிததமாலும்
ஓத உலவமா ஒருயதமாழன் பதமாண்டருளன்
யகமாதில் குலததரைன்றன் யகமாயிற்பிணமாப் 
பிள்வளகமாள்
ஏதவனூர் ஏதவன்யபெர் ஆருற்றமார் ஆரையலமார்
ஏதவவனப் பெமாடும் பெரியசயலமார் எம்பெமாவமாய்.

பெமாவவ யநமான்புக்கமாக ஒருங்கு கூடிய மகளிர், 
நீரைமாடலுக்கமாக நீர்ததவறவயச் பசன்று அவடந்த,
அங்கு தமக்கு முன்பெமாக வந்திருந்த, 
திருக்யகமாயிலில் பெணி புரியும் மகளிவரைக் கண்டு, 
அவர்கயளமாடு யசர்ந்த, இவறவன் புகவழக் 
கூறித ததிப்பெதமாக இப்பெமாடல் அவமந்தள்ளத.

பபெமாருள்:

‘ பெமாதமாளம் ஏழனுங்கீழ் பசமாற்கழவு பெமாதமலர்



யபெமாதமார் புவனமுடியும் எல்லமாப் 
பபெமாருள்முடியவ ‘ ======= இவறவனின்  
திருப்பெமாத கமலங்கள், கீழ் உலகங்கள் 
ஏழனுக்கும் கீழமாக,     பசமாற்களமால் அளவிட 
முடியமாதவவயமாக  இருக்கின்றன.. அவனத 
திருமுடியும், யமலுள்ள எல்லமாப் 
பபெமாருட்களுக்கும் யமலமான, முடிவமான  இடமமாய்
விளங்குகிறத.

‘ யபெவத ஒருபெமால் திருயமனி ஒன்றல்லன் ‘ 
===== அவன் திருயமனி ஒரு வவகயமானதல்ல.. 
மமாபதமாரு பெமாகன் அவன்.

‘ யவதமுதல் விண்யணமாரும் மண்ணுந் 
ததிததமாலும்
ஓத உலவமா ஒருயதமாழன் பதமாண்டருளன்  ‘ 
=====  யவதங்கள் முதலமாக, விண்ணுலகததமார்,  
மண்ணுலகததமார் யமாவரும் ததிததமாலும், அவன் 
பபெருவமவய ஓதி முடிக்க இயலமாத. நமக்குச் 
சிறந்த  யதமாழன். பதமாண்டர்கள் நடுவில் 
இருப்பெவன்.

‘ யகமாதில் குலததரைன்றன் யகமாயிற்பிணமாப் 
பிள்வளகமாள்



ஏதவனூர் ஏதவன்யபெர் ஆருற்றமார் ஆரையலமார்
ஏதவவனப் பெமாடும் பெரியசயலமார் எம்பெமாவமாய் ‘ 
======  . குற்றபமமான்றில்லமாத குலததினரைமாகிய ,
யகமாயில் பெணிபசய்யும் பபெண்கயள!!. அவன் ஊர்
எத?, யபெர் எத?, உற்றவர் யமார்?, அயலவர் யமார்?, 
அவவனத தக்கவமாறு புகழ்ந்த பெமாடும் வவக 
என்ன?..

சற்யற விரிவமாக..

'பெமாதமாளம் ஏழனுங்கீழ் பசமாற்கழவு பெமாதமலர்'== 
பெமாதமாளம் என்று பதளிவமாகக் குறிததவமயமால், 
இத பெமாதமாளம் ஈறமான கீழ் ஏழு உலகங்கவளக் 
(அதலம், விதலம், சுதலம், தரைமாதலம், இரைசமாதலம்,
மகமாதலம், பெமாதமாளம் ) குறிததத.

'பசமாற்கழவு பெமாதமலர்' என்றத பசமால்லமால் 
விவரிக்கபவமாண்ணமாத பபெருவமயுவடய, இன்ன
மமாதிரியமானத என்று அளவிடப்பெட இயலமாத 
திருவடித தமாமவரைகள் என்பெவதக் குறிதததமாம்.. 



இதன் மூலம் இவறவன் எல்லமாவற்வறயும் 
கடந்த நிற்பெவன் என்பெத உணர்ததப்பெட்டத.

'யபெமாதமார் புவனமுடியும் எல்லமாப் 
பபெமாருள்முடியவ' === 'பகமான்வற முதலமான  
மலர்களமால் அலங்கரிக்கப்பெட்ட திருமுடியமானத,
யமலுள்ள பபெமாருள் யமாவற்றிற்கும் யமலமான 
முடிவமாக அவமந்தத' என்னும் பபெமாருளில் 
பசமால்லப்பெட்டமாலும் இத சற்யற ஆழ்ந்த 
சிந்திக்கததக்கத.

திருவடிகள் கீழ் ஏழு உலகங்கவளத தமாண்டியும் 
நின்றத. ஆகயவ, 'திருமுடி' என்ற குறிப்பினமால், 
யமலிருக்கும் திருமுடியமானத, யமலுலகங்கள் 
ஏவழயும் (பூயலமாகம், புவர்யலமாகம், 
சுவர்யலமாகம்,மகமாயலமாகம், சனயலமாகம், 
தவயலமாகம், சததியயலமாகம்) கடந்த நின்றத 
என்று பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம்.

'எல்லமாப் பபெமாருள்முடியவ' என்றதமால், 
யமலுள்ள அதமாவத, யமலமானபதன்று கருதததக்க
பபெமாருட்கள் எல்லமாவற்றிலும் யமலமான 
பபெருவமயுவடயவன் என்றும் பபெமாருள் 



பகமாள்ளலமாம். 'திருமுடி' என்ற குறிப்புச் 
பசமால்லமால், எல்லமாவற்றிலும் உயர்ந்தவன் 
இவறவன் என்பெத புலனமாயிற்று..முடிந்த 
முடிவமான பமய்ப்பபெமாருள் இவறவயன!!

முதலில் பெமாதமாளம் என்று உலகங்கவள மட்டும் 
உணர்ததியவர், இம்முவற எல்லமாப் பபெமாருள் 
என்று முடிததத, அவனததப் பபெமாருட்களிலும் 
நீக்கமற நிவறந்தள்ள இவறவனின் வியமாபெகத 
தன்வமவய உணர்தத.

'யவதமுதல் விண்யணமாரும் மண்ணுந் 
ததிததமாலும்
ஓத உலவமா ஒருயதமாழன் பதமாண்டருளன்' ===== 
வமார்தவதகளமால் ஓதி முடிக்க முடியமாத  
(உலததல்==முடிதல்), பபெரும் சிறப்புவடய ஒரு 
யதமாழன் என்றத, இவறவனமாவரைக் கமாட்டிலும் 
சிறந்த யதமாழன் இல்வல என்பெவத உணர்ததிற்று.
இதன் மூலம், சமய பநறிகளுள்  ஒன்றமாகிய 
'சகமமார்க்கம்' குறிப்பெமாக உணர்ததப்பெடுகின்றத.

சிவபநறியில், யயமாகதவத, சகமமார்க்கம் அதமாவத 
ஒதத நிற்கும் யதமாழவம பநறி என்று கூறுவர். 



இவறவடிவவ ஒததநிவல கிட்டச் பசய்யும் 
பநறியமாதலின் யதமாழவம பநறி எனப்பெட்டத. 
யயமாகம் என்பெத இங்கு அட்டமாங்க யயமாகயம.

சன்மமார்க்கமமாகிய சுதத ஞமானததின் தன்வமவய 
உவடயத சகமமார்க்கம்.

( சன்மமார்க்கந் தமாயன சகமமார்க்க மமானத
மன்மமார்க்கம் மமாமுததி சிததிக்குள் வவப்பெதமாம்
பின்மமார்க்க மமானத யபெரைமாப் பிறந்திறந்
தன்மமார்க்கம் ஞமானத தறுதியு மமாயம. (திருமூலர்)
).

'பதமாண்டருளன்' ====  இவத அடியமார்கட்கு 
நடுவில் இருப்பெவன் என்றும் அடியமார்தம் 
உள்ளதத இருப்பெவன் என்றும் இருவிதமமாகப் 
பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம்..

( இவறவயரைமா பதமாண்டர் உள்ளத பதமாடுக்கம்
பதமாண்டர்தம் பபெருவம பசமால்லவும் பபெரியத. 
(ஔவவயமார்) ).



'யகமாதில் குலததரைன்றன் யகமாயிற்பிணமாப் 
பிள்வளகமாள்'==== முற்கமாலததில், பபெண்கள், 
திருக்யகமாயிலில் பெணிபசய்த வமாழும் 
வமாழ்விவன விரும்பி ஏற்கும் வவக இருந்தத. 
அப்பெடி விரும்புவமாரைமாயின், அவர்கள், 
திருக்யகமாயில் அருகில் இருக்கும் கன்னி 
மமாடததில் வசிப்பெர். இவறவன் திருக்யகமாயில் 
பெணிகளமான விளக்கிடுதல் முதலியவற்வற 
யமற்பகமாள்வர்..யகமாயிலிலிருந்த அளிக்கப்பெடும்
உணவவயய உண்டு வமாழ்வர்.

இவ்வமாறு வமாழும் வமாழ்விவன 
யமற்பகமாண்டவர்கள், பின்னமாளில் இல்லறம் 
ஏற்க விரும்புவமாரைமாயின் அதற்குத தவட 
ஏதமில்லமாதிருந்தத..நம்பிஆரூரைவரை மணந்த 
சங்கிலியமார் முதலில் இவ்வமாறு கன்னிமமாடததில்
வமாழ்ந்த, பின் ஆரூரைவரை மணந்தமார் என்ற கூற்று 
இருக்கிறத.

யகமாயிலுக்குப் பிவணயமானவர்கள், யகமாயியலமாடு
பிவணக்கப்பெட்டவர்கள்  ஆதலினமால் யகமாயில் 
பிணமாப்பிள்வளகமாள் என்றமார்.



இதற்கு, 'குற்றபமமான்றில்லமாத குலதவதயுவடய 
சிவனமாரின் திருக்யகமாயில் பெணி பசய்யும் 
பபெண்கயள'  என்றும் ஒரு பபெமாருள் 
பகமாள்ளலமாம்.

ஏதவனூர்== 'அவனுக்பகன்று ஒரு ஊர் இல்வல..
எல்லமா ஊரும் அவன் ஊயரை!!.. இவ்வுலகம் 
எல்லமாம் அவனுவடயத' என்ற பபெமாருளில் இத, 
இவறவனின் எல்லமாமமான தன்வமவயப் 
யபெசுகிறத.

ஏதவன்யபெர்==== 'அவனுக்பகன்று ஒரு 
திருப்பபெயரில்வல.. ஆயிரைம் ஆயிரைம் 
திருநமாமங்கவள உவடயவன்' என்ற பபெமாருளில், 
இத இவறவனின்  அளவில்லமாத பபெருவமவய 
வியந்த கூறியத..

ஆருற்றமார்==='அவனுக்கு உற்றவர்கள், 
உறவினர்கள் யமார்?' என்ற பபெமாருளில் இத 
அவனததலகமும்   இவறவனுக்கு 
உள்ளிருப்பெவவ. உறவமாக நிற்பெவவ என்பெவத 
உணர்ததிற்று. உயிர்களுக்கு உற்றவன் இவறவன் 
ஒருவயன என்பெத மற்பறமாரு பபெமாருளமாம். 



உயிர்களுக்கு இவறவன் உறவு ஆதலின், 
இவறவனுக்கும் உயிர்கயள உறவு..

( '’உற்றமார் யமார் உளயரைமா உயிர் பகமாண்டு 
யபெமாம்பபெமாழுத
குற்றமாலததவற கூததனல்லமால் நமக்கு உற்றமார் 
யமாருளயரைமா’  (அப்பெர் சுவமாமிகள்) ).

'ஆரையலமார்'===இவறவனுக்கு அந்நியர் யமார்? 
என்ற பபெமாருளில், அந்நியர் யமாருமில்வல 
என்பெவத அறிவிதத, அவவனக் கடந்தபதமாரு 
பபெமாருளில்வல என முடிந்தத.

( "திருமமாலும் பென்றியமாய்ச் பசன்றுணரைமாத 
திருவடிவய
உருநமாம் அறியயவமார் அந்தணனமாய் 
ஆண்டுபகமாண்டமான்
ஒருநமாமம் ஒருருவம் ஒன்றுமில்லமாற் கமாயிரைந்
திருநமாமம் பெமாடிநமாம் பதள்யளணம் 
பகமாட்டமாயமமா.” (திருதபதள்யளணம்) ).

'ஏதவவனப் பெமாடும் பெரியசயலமார் 
எம்பெமாவமாய்.'அததவகய சிறப்புப் பபெமாருந்திய 



இவறவவனப் பெமாடும் வவக என்ன? என்று 
யகமாயிற் பெணி பசய்யும் பபெண்களிடம் 
வினவுகிறமார்கள் பெமாவவ யநமான்பு யநமாற்பெவர். 
இவறவனுக்கு அருயக இருந்த பெணி பசய்யும் 
பபெண்கள் என்பெதமால், அவவனப் பெமாடும் 
வவகவய இவறவனமார் அருளியிருக்கக் கூடும் 
என்று நிவனதத வினவுகின்றமார்கள்... 
'இவறவவனக் குறிததச் சிறந்த வவகயில் 
யபெமாற்றிப் பெமாடுவத என்பெத இயலமாத ஒன்று' 
என்று வியந்த கூறியதமாகவும் பபெமாருள் 
பகமாள்ளலமாம்..

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!!!!!.





பெமாடல் 11

பமமாய்யமார் தடம்பபெமாய்வக புக்கு முயகபரைன்னக்
வகயமாற் குவடந்த குவடந்தன் கழல்பெமாடி
ஐயமா வழயடியயமாம் வமாழ்ந்யதமாங்கமாண் 
ஆரைழல்யபெமால்
பசய்யமாபவண் ணீறமாடி பசல்வமா சிறுமருங்குல்
வமயமார் தடங்கண் மடந்வத மணவமாளமா
ஐயமாநீ ஆட்பகமாண் டருளும் விவளயமாட்டின்
உய்வமார்கள் உய்யும் வவகபயல்லமாம் 
உய்ந்பதமாழந்யதமாம்
எய்யமாமற் கமாப்பெமாய் எவமஏயலமார் எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

இப்பெமாடல், யதமாழயர் எல்லமாம் ஒருங்கு கூடி 
நீரைமாடுங்கமால்,இவறவனின் பபெருவமவயப் 
யபெமாற்றி உவரைததத..

ஆரைழல்யபெமால்  பசய்யமாபவண் ணீறமாடி 
===========நிவறந்த ஒளி வீசும் பநருப்பு 



யபெமான்ற பசந்நிறம் உவடயவயன!!..பவண்வம 
நிறமமான திருநீற்றில் மூழ்கியவயன!!...

பசல்வமா,  சிறுமருங்குல் வமயமார் தடங்கண் 
மடந்வத மணவமாளமா,  ஐயமா ========== 
எங்கள் பசல்வமமாகிய ஈசயன!!.. 
சிற்றிவடவயயும், வம பூசிய கருவிழகவளயும் 
உவடய மடந்வதயமான  உவமயின் 
மணவமாளயன!!.. அழகயன!!!..

பமமாய்யமார் தடம்பபெமாய்வக புக்கு முயகபரைன்னக் 
வகயமாற் குவடந்த குவடந்தன் கழல்பெமாடி ஐயமா 
வழயடியயமாம் வமாழ்ந்யதமாங்கமாண் 
==================================
=======

வண்டுகளமால் பமமாய்க்கப் பபெற்ற 
மலர்கவளயுவடய அகன்ற தடமாகததில், 'முயகர்' 
என்ற ஒலி எழும்பெடி, புகுந்த, கரைங்களமால், 
குவடந்த, குவடந்த மூழ்கி எழுந்த, உன் 
திருவடிகவளப் பெமாடி, பெரைம்பெவரை 
அடியவர்களமாகிய நமாங்கள் வமாழ்ந்யதமாம்..



நீ ஆட்பகமாண் டருளும் விவளயமாட்டின் , 
உய்வமார்கள் உய்யும் வவகபயல்லமாம் 
உய்ந்பதமாழந்யதமாம் ==================== 
நீ எங்கவள ஆட்பகமாண்டருளும்  பபெமாருட்டுச் 
பசய்யும் விவளயமாடல்களினமால் , தன்பெங்கள் 
நீங்கி இன்பெம் பபெறுபெவர்கள், அவற்வற எந்தந்த 
வவககளில் பபெறுவமார்கயளமா, அந்தந்த 
வவககளில் எல்லமாம் பபெற்று முடிதயதமாம்!!..

எய்யமாமற் கமாப்பெமாய் எவமஏயலமார் 
எம்பெமாவமாய்.===========இனி மீண்டும் 
இந்தப் பிறவிச் சுழலில்  அழுந்தி இவளக்கமாமல் 
எங்கவளக் கமாப்பெமாயமாக!!!...

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்.....

இப்பெமாடலில், பின் வரும் வரிகளில் 
இவறவவனப் யபெமாற்றி, விளிததவமயமால், 
அவற்வற முன் பகமாண்டு பபெமாருள் 
பகமாள்ளலமாயிற்று..

ஆரைழல்யபெமால்  பசய்யமாபவண் ணீறமாடி 
பசல்வமா....பசந்நிறமுவடய உடபலங்கும் 



திருநீறு பூசி அருளினமார் ஆதலின், 
'பவண்ணீறமாடி' என்றமார். 'விபூதி' என்பெத 
பசல்வதவதயும் குறிக்கும்..நிதயவிபூதிவயயும் 
குறிக்கும்.. பிறவி எடுததவர்கள் பபெற யவண்டிய 
பசல்வம் சிவனமார் ஆதலின் 'பசல்வமா' என்றமார்.

'சிறுமருங்குல் வமயமார் தடங்கண் மடந்வத 
மணவமாளமா'..முந்வதய பெமாடலில் உவமவய 
'யபெவத ' என்றவர், இங்கு 'மடந்வத' 
என்கிறமார்..பபெண்களின் ஏழு பெருவங்களுள் 
ஒன்றமான 'மடந்வத' திருமணமமான பபெண்வணக் 
குறிக்கும்..மடந்வதவய மணந்தவன் என்ற 
குறிப்பினமால், இவறவன் யபெமாக வடிவமமாய் 
இருப்பெத உணர்ததப்பெட்டத.

பமமாய்யமார் தடம்பபெமாய்வக புக்கு முயகபரைன்னக் 
வகயமாற் குவடந்த குவடந்தன் 
கழல்பெமாடி================= பமமாய்யமார் 
என்பெதற்கு, பமமாய் ஆர் எனப் பிரிதத.. 
பநருங்குதல் என்னும் பபெமாருவளயும் 
பகமாள்ளலமாம்.. பநருங்கி நீரைமாடுதல் பபெமாருட்டு, 
முயகர் என்ற ஒலி வரும்பெடி, பபெமாய்வகயுள் 
புகுந்ததமாகக் பகமாள்ளலமாம்..



வகயமாற் குவடந்த, குவடந்தன் 
கழல்பெமாடி==மிகவும் ஆழ்ந்த தியமானிப்பெதன் 
மூலம் இவறவன் திருவடி தரிசனம் பபெறலமாம்... 
'குவடந்த, குவடந்த' என்பெத யமன்யமலும் 
ஆழ்ந்த இவறவவன சிந்திப்பெவதக் குறிததத..

நீரைமாடும் யபெமாத, இவறவவனத ததிக்கின்றமார்கள்..
உள்ளததில் உவறந்திருக்கும் இவறவவனத 
ததிதத நீரைமாடும் பெமாங்கு, மமானசீக பூவஜக்கு 
ஒததத.. ஆகயவ  இத கிரிவயயமாகிய சற்புததிரை 
மமார்க்கதவதச் பசமால்வதமாகும்..

'நீ ஆட்பகமாண் டருளும் 
விவளயமாட்டின்'===இவறவனமார் புரியும் 
ஐந்பதமாழல்களும் அவருக்கு விவளயமாட்யட..

( 'பசமான்ன இதபதமாழல்கள் என்ன கமாரைணம் 
யதமாற்ற என்னில்

முன்னவன் விவளயமாட்டு என்று பமமாழதலும் 
ஆம் உயிர்க்கு'(அருணந்தி சிவமாச்சமாரியமார் ))...



ஐந்பதமாழல்கவளயும் உயிர்கவள 
ஆட்பகமாண்டருளும் பபெமாருட்யட விவளயமாடல் 
யபெமால் இவறவன் பசய்கிறமார்.

'வழயடியயமாம்' என்று பெரைம்பெவரை 
அடியவர்களமாகிய நமாங்கள் என்பெவதத யதமாழயர் 
முன்னர் குறிப்பிட்டபெடியமால், இவர்கள் 
புண்ணிய ஆதமமாக்கயள!!... 'குவடந்த, குவடந்த 
நீரைமாடி வமாழ்ந்யதமாம்' என்றதமால், இவர்கள் பெல 
பிறவிகளமாக சமாதகர்கயள என்பெதம் விளங்கியத. 
வீடு யபெறு எய்ததற்கு, பசய்த 
புண்ணியததக்கமான பெலன்கவளயும் 
அனுபெவிததத தீர்ததல் யவண்டும்..அந்த 
வவகயில், பவவ்யவறு உலகங்களில், 
இன்பெங்கவள பெல பெடிகளில் நுகர்ந்த 
முடிதயதமாம் என்றமார்கள்..

இந்த வரிவய இன்னும் பகமாஞ்சம் நுட்பெமமாக 
விளக்க விரும்புகியறன்.. மனித ஆதமமா, ஸதூல 
சூட்சும, கமாரைண சரீரைங்களுக்குள் 
அவடபெட்டிருக்கிறத..ஸதூல உடவல விட்ட 
சமாதகர்கள், தங்கள் சூட்சும கர்ம 
விவனகளிலிருந்த விடுதவலயமாக யவண்டி, 



புதிய சூட்சும உடலில் பிறப்பபெய்தி, சூட்சும 
உலகததிற்குச் பசல்கிறமார்கள்.. அங்கு முழுவம 
எய்திய பின்னர், கமாரைண உலகததிற்குச் பசல்ல 
யவண்டும்.

இவ்வமாறு பெல பிறப்புகள் எடுதத, பெலன்கவள 
முழுவதமமாகத தீர்தத விட்யடமாம்.. என்கிறமார்கள்
யதமாழயர்.

'உய்வமார்கள்' என்பெதனமால், இவறவனடியமாரைமாகி, 
தன்பெம் நீங்கப் பபெற்று இன்பெம் பபெற்றவம 
பதளிவுபெடுததப்பெட்டத.

'உய்ந்த ஒழந்யதமாம்' என்பெதனமால், பெலன்கவள 
எல்லமாம் அனுபெவிததத தீர்ததவம 
புலப்பெடுததப்பெட்டத.. ஆகயவ, 'நீ எங்களுக்கு 
வீடு யபெறு அருளல் யவண்டும் என்றனர்.. 
மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!
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ஆர்தத பிறவித தயர்பகடநமாம் ஆர்ததமாடுந்
தீர்ததன்நற் றில்வலச்சிற் றம்பெலதயத தீயமாடும்
கூததன்இவ் வமானும் குவலயமும் எல்யலமாமும்
கமாததம் பெவடததம் கரைந்தம் விவளயமாடி
வமார்தவதயும் யபெசி வவளசிலம்பெ வமார்கவலகள்
ஆர்ப்பெரைவஞ் பசய்ய அணிகுழல்யமல் 
வண்டமார்ப்பெப்
பூததிகழும் பபெமாய்வக குவடந்தவடயமான் 
பபெமாற்பெமாதம்
ஏததி இருஞ்சுவனநீ ரைமாயடயலமா பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

ஆர்தத பிறவித தயர்பகடநமாம் ஆர்ததமாடுந்





தீர்ததன் =============நம்வமப் பெந்திதத 
பிறவியமாகிய தயர் நீங்குவதற்கமாக, நமாம் 
யசர்ந்த,மகிழ்ந்த ஆடுகின்ற தீர்ததமமாய் 
இருப்பெவன். இங்கு பிறவியமாகிய தயர், 
பவப்பெமமாகக் கருதப்பெடுகின்றத.. அத நீங்க.. 
இவறவனமாகிய தீர்ததததில் மூழ்கி எழுதல் 
யவண்டும் என்பெத பபெமாருள்.

நற் றில்வலச்சிற் றம்பெலதயத தீயமாடும் கூததன் 
============= சிற்றம்பெலமமாகிய 
தில்வலயில், ஒரு திருக்கரைததில் அனயலந்தி 
ஆடுகின்ற கூதத பிரைமான்.

இவ் வமானும் குவலயமும் எல்யலமாமும் கமாததம் 
பெவடததம் கரைந்தம் விவளயமாடி

வமார்தவதயும் யபெசி வவளசிலம்பெ வமார்கவலகள் 
ஆர்ப்பெரைவஞ் பசய்ய ============= 
விண்ணுலகு, மண்ணுலகு உள்ளிட்ட எல்லமா 
உலகங்கவளயும், கமாததம், பெவடததம், நீக்கியும் 
விவளயமாடுபெவனமாகிய இவறவனத புகவழப் 
யபெசி, வவளயல்கள் ஒலிக்க, அணிந்திருக்கும் 
நீண்ட அணிமணிகள் அவசந்த ஓவச எழுப்பெ,



அணிகுழல்யமல் வண்டமார்ப்பெப் பூததிகழும் 
பபெமாய்வக குவடந்தவடயமான் பபெமாற்பெமாதம் ஏததி
இருஞ்சுவனநீ ரைமாயடயலமா பரைம்பெமாவமாய் 
================= பபெமாய்வகயில் 
நிவறந்தள்ள, வண்டுகளமால் பமமாய்க்கப் பபெற்ற 
மலர்கள், நம் அழகிய கருங்கூந்தல் யமல் 
விளங்க, நீவரைக் குவடந்த, நம்வம 
உவடயவனமாகிய இவறவனத பபெமாற்பெமாததவதத
பதமாழுத ஏததி, பபெரிய மவலச்சுவன நீரில் 
மூழ்கி நீரைமாடுவமாயமாக. (குளததள் மூழ்கும் யபெமாத,
பபெமாய்வகயின் மலர்கள் கூந்தவலச் யசருதல் 
இயல்பு. வண்டுகள் ஆர்க்கும் அந்த மலர்கள், 
கூந்தவலச் யசர்ந்தவத, 'அணிகுழல்யமல் 
வண்டமார்ப்பெப் பூததிகழும் ' என்று வருணிததமார்.)

சற்யற விரிவமாக.....

'ஆர்தத பிறவித தயர்பகடநமாம் ஆர்ததமாடுந்

தீர்ததன்'=== 'ஆர்தத' என்ற பசமால்,இங்கு இரு 
இடங்களில், இரு யவறு பபெமாருளில் 
வகயமாளப்பெடுகின்றத. 'பெந்திதத, பிணிதத' என்ற 
பபெமாருளில் முதலில் 



வகயமாளப்பெடுகின்றத..'நம்வமப் பிணிதத 
பிறவித தயர் பகட நமாம் பசய்ய யவண்டுவத 
என்னபவன்றமால், நமாம் ஈசனமாகிய தீர்ததததில் 
மகிழ்ந்த ஆடுதல் யவண்டும்' என்றமார்.

இங்கு ஆளுவடய பிள்வளயின் 'பெச்வசப் பெதிகம்'
நிவனவு பகமாள்ளத தக்கத.

( யபெமாகமமார்தத பூண்முவலயமாள் தன்யனமாடும் 
பபெமான்னகலம்
பெமாகமமார்தத வபெங்கண்பவள் யளற்றண்ணல் 
பெரையமட்டி
ஆகமமார்தத யதமாலுவடயன் யகமாவண 
வமாவடயின்யமல்
நமாகமமார்தத நம்பபெருமமான் யமயத நள்ளமாயற.)

'தீர்ததன்' என்ற பசமால்லமால் இவறவவனக் 
குறிததத, இவறவனின் புனிதததன்வமவய 
விளக்குதற்கமாம்... இவறவனின் அபியடக நீவரைத 
தீர்ததம் என்யபெமாம். மிகச் சிறந்த 
ரிஷிகள்,முனிவர்கள், பெக்தர்கள் ஏற்பெடுததிய 
நீர்நிவலகளும் அவர் தம் சக்திவய உள்வமாங்கி 
'தீர்ததம்' எனப்பெடுகின்றத.. ஆகயவ, புனிதனமான 



இவறவவனச் யசர்ந்த, மகிழுவதமால் நமாமும் 
புனிதமவடந்த, நம் பிறவிப் பிணி அகலும் 
என்பெத உணர்ததப்பெடுகின்றத.

'நற் றில்வலச்சிற் றம்பெலதயத தீயமாடும்

கூததன்'==ஞமானமாகமாசமமாகிய சிற்றம்பெலததினுள் 
இவறவன் கூததமாடுகின்றமான்.. பிரைபெஞ்ச 
இயக்கயம இவறவனத 
திருக்கூதத, ..நற்றில்வலச் சிற்றம்பெலததினுள் 
என்று குறிப்பெமாகச் பசமான்னவமக்கு கீழ்க்கண்ட 
பெமாடவல விளக்கமமாகக் பகமாள்ளலமாம்.

( அண்டங்கள் ஓயரைழும் அம்பபெமாற் பெதியமாகப்
பெண்வடஆ கமாசங்கள் ஐந்தம் பெதியமாகத
பதண்டினிற் சததி திருவம் பெலமமாகக்
பகமாண்டு பெரைஞ்யசமாதி கூததகந் தமாயன.
(திருமந்திரைம்))

பபெமான்னம்பெலமமாகிய தில்வலயய அவனதத 
அண்டங்களமாகவும், ஆலயததின் ஐந்த 
ஆவரைணங்கயள ஆகமாயமமாகவும் 
பகமாள்ளப்பெடுகின்றத.. ஆலயததின் முதல் 



ஆவரைணததினுள் உள்ள திரு அம்பெலயம,   
ஐந்பதமாழல் பசய்யும் சக்தியமாக அவமய , 
இவறவன் திருநடனம் 
பசய்கின்றமான்.பபெமான்னம்பெலம் என்பெவத 
'சிதமாகமாசம்' எனவும் பகமாள்ளலமாம்.

'தில்வல' என்பெத 'இருதய' ஸதமானமமாகும்.

( 'யமரு நடுநமாடி மிக்கிவட பிங்கவல
கூரும்இவ் வமானின் இலங்வக குறிஉறும்
சமாரும் திவலவனம் தண்மமா மலயததூ
யடறும் சுழுமுவன இவவசிவ பூமியய.
(திருமந்திரைம்))

அண்டததிலிருப்பெயத பிண்டததிலும் 
என்பெதற்கிணங்க.. சிவனமார், அண்டம், பிண்டம் 
இரைண்டிலும் இருக்கும் பபெமாற்பெதிகளில் 
நடமிடுவவத..'தீயமாடுங் கூததன்' என்று 
விளக்கினமார்.

'தீ' என்று குறிததத.. இவறவனமார் 
சங்கமாரை(சம்ஹமாரை) மூர்ததியமாகி,  அழததல் 
பதமாழல் பசய்தவலக் குறிததத.



இவ் வமானும் குவலயமும் எல்யலமாமும் கமாததம் 
பெவடததம் கரைந்தம் விவளயமாடி===== 
ஐந்பதமாழலும் சிவனமார்க்கு 
விவளயமாடயல..வமான், குவலயம் என்பெயதமாடு 
'எல்யலமாமும்' எனத தன்வமயிடததமால் குறிததத,
'நம் எல்யலமாவரையும்' என்பெதமாக. மனிதப் பிறவி 
யதவர்களினும் யமம்பெட்டத. யதவர்களும் 
மமானிடப் பிறவிவய விரும்புகிறமார்கள்.. 
இவறவனமால் ஆட்பகமாள்ளப்பெடும் யபெறும் 
மனிதர்களுக்யக கிவடக்கிறத.. ஆகயவ, மனித 
இவனதவத உயர்வுபெடுததவதற்கமாக அவ்வமாறு 
கூறினமார்.

கமாததம், பெவடததம், கரைந்தம் என்று, கமாததல் 
பதமாழவல முன்னிறுததியத...இவறவனத 
கமாததருளுதல் என்ற இரு பதமாழல்கவளயும் 
யசர்தத உணர்ததவதற்கமாக..அழததல் பதமாழல் 
முன்யபெ குறிக்கப்பெட்டத.

வமார்தவதயும் யபெசி வவளசிலம்பெ வமார்கவலகள் 
ஆர்ப்பெரைவஞ் பசய்ய======== 'வவள'   என்ற 
பசமால், 'உடல் உணர்வவக் குறிப்பெமால் 



உணர்ததவதற்கமாக, பெல இடங்களில் 
தததவமார்ததமமாகக் வகயமாளப்பெடுகின்றத.

( நங்வக மீர்எவன யநமாக்குமின் நங்கள்
நமாதன் நம்பெணி பகமாண்டவன்
பதங்கு யசமாவலகள் சூழ்பபெ ருந்தவற
யமய யசவகன் நமாயகன்
மங்வக மமார்வகயில் வவளயும் பகமாண்(டு)எம்
உயிரும் பகமாண்டுஎம் பெணிபகமாள்வமான்
பபெமாங்கு மமாமலர்ச் யசவடிக் கண்நம்
பசன்னி மின்னிப் பபெமாலியுயம.(பசன்னிப் பெதத, 
மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் ) ).

இப்பெமாடலில், 'வவளயும் பகமாண்டு' என்றத, 
உடல் உணர்வவக் கடந்ததற்கு அறிகுறியமாகச் 
சுட்டப்பெடுகின்றத.

உடல் உணர்வின் கமாரைணமமாக, எழும் பவளி 
ஆரைவமாரைங்களின் ஒலிகவளயய ஆபெரைணங்களின் 
ஒலி என்றமார். மனவத ஆழ்ந்த தியமான நிவலயில் 
ஈடுபெடுததி (குவடந்த) நம்வம உவடயவனமாகிய 
இவறவனின் பெமாதங்கவளச் சிந்திப்பெத அவற்வற
நீக்க உதவும்..(அவ்வமாறு பசய்த)



'இருஞ்சுவன நீரைமாயடயலமார் 
எம்பெமாவமாய்'=========இருவிவனகளமால் 
ஏற்பெடும், பிறவிவயக் கடப்பெமாயமாக !! 
என்றருளினமார்.. சமயபநறிகளில், சன்மமார்க்கம் 
இவ்வமாறமாக அருளிச்பசய்யப்பெட்டத.

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!
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வபெங்குவவளக் கமார்மலரைமால் பசங்கமலப் 
வபெம்யபெமாதமால்
அங்கங் குருகினததமால் பின்னும் அரைவததமால்
தங்கள் மலங்கழுவு வமார்வந்த சமார்தலினமால்
எங்கள் பிரைமாட்டியும் எங்யகமானும் யபெமான்றிவசந்த
பபெமாங்கு மடுவிற் புகப்பெமாய்ந்த பெமாய்ந்தநம்
சங்கஞ் சிலம்பெச் சிலம்பு கலந்தமார்ப்பெக்
பகமாங்வககள் பபெமாங்கக் குவடயும் 
புனல்பபெமாங்கப்
பெங்கயப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

இந்தப் பெமாடலில், நீரைமாடும் பபெமாய்வகவயயய 
உவமயமாகவும் சிவனமாகவும் உருவகப்பெடுததிக் 
கூறுகிறமார் அடிகள்.





'வபெங்குவவளக் கமார்மலரைமால் பசங்கமலப் 
வபெம்யபெமாதமால்===' கரிய குவவள 
மலர்களமாலும், பசந்தமாமவரை மலர்களமாலும் 
பபெமாய்வக நிரைம்பி இருக்கிறத. இத 
உவமயம்வமயின் சியமாமள நிறதவதயும், சிவ 
னின் சிவந்த நிறதவதயும் குறிக்கிறத..குவவள 
மலர்கள் அம்வமயின்  திருவிழகவளயும், 
தமாமவரை மலர் சிவனின் திருவிழகவளயும் 
குறிப்பெதமாகவும் பகமாள்ளலமாம்.

'அங்கங் குருகினததமால் பின்னும் 
அரைவததமால்'======= பபெமாய்வகயில்  
ஆங்கமாங்கு நமாவரை முதலமான நீர்ப்பெறவவகள் 
சததமிடுகின்றன...  நீரைமாடுயவமார், நீரைமாடும் யபெமாத 
ஏற்பெடும் ஒலி, அவர்கள் அணிந்தள்ள 
ஆபெரைணங்கள் ஏற்பெடுததம் ஒலி, ஐந்பதழுதவத 
உச்சரிக்கும் யபெமாத ஏற்பெடும் ஒலி இவ்வமாறமாக, 
யமலும் யமலும் எழும்பும் ஒலியவலகளமாலும் 
நிரைம்பி இருக்கின்றத பபெமாய்வக .

இவதயய  'அங்கு அங்கு உருகும் இனததமால்'  
என்று விரிதத, பபெமாய்வகயில் , ஆங்கமாங்யக 



பெக்தி  யமலிட உருகி நிற்கும் பதமாண்டரினததமால்
என்றும் பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம்..

'குருகு' என்பெத உவமயம்வமயின் 
'வவளயவல'யும் குறிக்கும். 'பின்னும் 
அரைவததமால்' என்பெவத, பபெருமமானின் 
திருயமனிபயங்கும் ஆபெரைணமமாக ஊர்ந்த 
விவளயமாடும் நமாகங்கவளயும் குறிக்கும்.

'தங்கள் மலங்கழுவு வமார்வந்த 
சமார்தலினமால்'===மலம் என்பெத இவ்விடததில்  
'அழுக்கு' எனப் பபெமாருள்பெடும்.. தங்கள் 
அழுக்குகவள நீக்கிக் பகமாள்ள குளததில் 
மூழ்குதற்கமாக வந்த யசர்கிறமார்கள் மமானிடர்கள்.

மும்மலங்களமாகிய, 'ஆணவம், கன்மம், மமாவய' 
ஆகியவற்வற நீக்குதற் பபெமாருட்டு, 
அம்வமயப்பெனின் இவணயடி 
யசர்பெவர்கவளயும் இத குறிக்கிறத.. 
சிவபபெருமமானின் எட்டு வீரைச்பசயல்களுள் 
ஒன்றமாகக் குறிப்பிடப்பெடும் 'திரிபுரை 
சம்ஹமாரை'ததின் தததவ விளக்கம் இதயவ!!.



'எங்கள் பிரைமாட்டியும் எங்யகமானும் 
யபெமான்றிவசந்த' இவ்வமாறமான 
ஒற்றுவமகளினமால், குளமமானத, 
அம்வமவயப்பெவன ஒததிருக்கிறத.

பபெமாங்கு மடுவிற் புகப்பெமாய்ந்த பெமாய்ந்தநம்

சங்கஞ் சிலம்பெச் சிலம்பு கலந்தமார்ப்பெ  
========== ஊற்றிலிருந்த பபெமாங்கும் நீரைமானத,
யமலும் யமலும் அவலயவலயமாய்  எழும்பி 
வரும் மடுவில், நமாம் மூழ்கி, நம் சங்கு 
வவளயல்களும், சிலம்பும் யசர்ந்த ஒலிக்கும் 
பெடியமாக,

'பகமாங்வககள் பபெமாங்கக் குவடயும் 
புனல்பபெமாங்க =======

பெங்கயப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.'=== இவறவனத நிவனவமால் நம் 
மமார்புகள் பூரிதத விம்ம, பபெமாங்கி வரும் 
நீவரையும் தமாமவரை மலர்கவளயும் உவடய இந்தப் 
பபெமாய்வகயில் நமாம் மூழ்கி நீரைமாடுயவமாமமாக.



இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்!!.. 
பிரைபெஞ்ச இயக்கம் இவறவனமாரின் திருக்கூதத.. 
இவறவனும் இவறவியுமமாக, இந்தக் கூததில் 
பெங்கமாற்றுகிறமார்கள்..

( கூததன் கலந்திடும் யகமால்வவள யமாபளமாடும்
கூததன் கலந்திடும் யகமாதிலமா ஆனந்தம்
கூததன் கலந்திடும் யகமாதிலமா ஞமானததக்
கூததனும் கூததியும் கூதததின் யமயல.
(திருமந்திரைம்) ).

ஆகயவ, அம்வமவயயும் அப்பெவனயும் யசர்ந்யத
ததிக்கின்றனர் பெமாவவ மகளிர்.

இப்பெமாடலும் யயமாகபநறிகளுள் சிலவற்வறத 
தன்னகதயத மவறபபெமாருளமாகக் 
பகமாண்டிருக்கிறத..

'பபெமாங்கு மடுவிற் புகப்பெமாய்ந்த பெமாய்ந்தநம்' 
என்றத ஆழ்ந்த தியமான நிவலயில் 
ஈடுபெடுதவலக் குறிததத. இவ்வமாறு ஈடுபெட்டு, 



சிவனருளமால் மும்மலங்கள் நீங்கப் பபெறுதல் 
யவண்டும்.

'வவள' என்பெத முன் பசமான்ன பெமாடலில் 
பசமான்னத யபெமால் உடல் உணர்வவயும், 'அரைவம்' 
குண்டலினி சக்திவயயும் குறிக்கிறத..

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!.



பெமாடல் 14

கமாதமார் குவழயமாடப் வபெம்பூண் கலனமாடக்
யகமாவத குழலமாட வண்டின் குழமாமமாடச்
சீதப் புனலமாடிச் சிற்றம் பெலம்பெமாடி
யவதப் பபெமாருள்பெமாடி அப்பபெமாருள்ஆ மமாபெமாடிச்
யசமாதி திறம்பெமாடிச் சூழ்பகமான்வறத தமார்பெமாடி
ஆதி திறம்பெமாடி அந்தம்ஆ மமாபெமாடிப்
யபெதிதத நம்வம வளர்தபதடுதத பபெய்வவளதன்
பெமாதத திறம்பெமாடி ஆயடயலமா பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

கமாதமார் குவழயமாடப் வபெம்பூண் 
கலனமாடக்======கமாதகளில் பபெமாருந்திய 
'குவழ' என்ற ஆபெரைணம் ஆட, 

வபெம்பூண் கலனமாடக்=====பெசும்பபெமான்னமால் 
பசய்யப்பெட்ட  மற்ற ஆபெரைணங்கள் அவசயவும்,  

யகமாவத குழலமாட=====கூந்தலில் சூடிய நீண்ட 
மமாவலகள் ஆடவும், 





வண்டின் குழமாமமாடச்=======மமாவலகவள 
பமமாய்க்கும் வண்டுகளின் கூட்டம் அவசயவும், 

சீதப் புனலமாடிச் சிற்றம் பெலம்பெமாடி

யவதப் பபெமாருள்பெமாடி அப்பபெமாருள்ஆ 
மமாபெமாடி===== குளிர்ச்சியமான நீர் பபெமாருந்திய 
பபெமாய்வகயில் நீரைமாடி, தில்வலச் 
சிற்றம்பெலதவதப் புகழ்ந்த பெமாடி, யவத 
நமாயகனமான சிவபிரைமாவனப் யபெமாற்றி, அந்த 
யவதப் பபெமாருளமான சிவபிரைமான்,  நமக்கு ஆகும் 
வண்ணம் பெமாடி (அதமாவத, நமாயம சிவனமாகும் 
சிவசமாயுஜ்யம்  கிட்ட யவண்டும் என்று பெமாடி), 

யசமாதி திறம்பெமாடிச் சூழ்பகமான்வறத 
தமார்பெமாடி======யசமாதி உருவமான இவறவனின் 
தன்வமவயப் பெமாடி, 

இவறவன் திருயமனியில் சூடியுள்ள பகமான்வற 
மமாவலவயப் பெமாடி,

ஆதி திறம்பெமாடி அந்தம்ஆ மமாபெமாடி 
========இவறவன் அவனததிற்கும் 



முதலமாகிய திறவன வியந்த பெமாடி, இவறவன், 
அவனதவதயும் ஒடுக்கும் முவறவம குறிததப் 
பெமாடி, 

யபெதிதத நம்வம வளர்தபதடுதத பபெய்வவளதன்

பெமாதத திறம்பெமாடி ஆயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்====நம்வம நம் பெக்குவ 
நிவலகட்கு ஏற்பெ அருள் பெமாலிதத, ஆன்மீக 
உயர்நிவலக்கு உயர்ததியருளும்,  வவளயவல 
அணிந்த திருக்கரைங்கவள உவடய  அம்பிவகயின் 
திருவடிகளின் தன்வமவயப் பெமாடி ஆடுவமாயமாக!!

சற்யற விரிவமாக..

இந்தப் பெமாடல், நீரைமாடும் மகளிர் இவறவவனத 
ததிததப் பெமாடியவமாயற நீரைமாடுதவலக் கூறுகிறத. 
அயதமாடு, இவறவனமாரின் திருக்கூததின் 
மகிவமவயயும் புகழ்ந்தவரைக்கிறத..

இதில் கமாணப்பெடும் முதல் சில வரிகள், இரு 
பபெமாருள் பெட அவமந்திருக்கின்றன. அவற்வற 
மட்டும் தருகியறன்..



சிவபிரைமான், கமாதில் அணிந்திருக்கும்  
குவழயமாட(குவழ, பதமாடி என்பென 
இருபெமாலருக்கும் அணிகளமாயின). 

அணிந்திருக்கும் அழகிய அணிகலனமாகிய 
நமாகங்கள் ஆட,

( கீளலமா லுவடயு மில்வல கிளர்பபெமாறி யரைவம் 
வபெம்பூண்

யதமாளலமாற் றுவணயு மில்வல பதமாததலர் கின்ற 
யவனில்

யவளலமாற் கமாயப் பெட்ட வீரைரு மில்வல மீளமா

ஆளலமாற் வகம்மமா றில்வல வயயவன யமாற 
னமார்க்யக.(அப்பெர் பபெருமமான்) )

(இடப்பெமாகதத உகந்த  உவமயம்வம 
அணிந்திருக்கும் பெசும்பபெமான்னமாலமாகிய 
அணிகலன்கள் அவசந்த ஆட என்றும் பபெமாருள் 
பகமாள்ளலமாம்.)



'யகமாவத குழலமாட'===யகமாவத என்றமால் 
மமாவலகள் என்றும் ஒரு பபெமாருள் உண்டு. 
விரிசவடயில் அன்பெர்கள் சூடிய மலர்மமாவலகள் 
அவசந்தமாட என்றும், யகமாவத = பபெண் 
என்பெதமால் எம்பிரைமாட்டி என்னும் பபெமாருள் 
பகமாண்டு அம்பிவகயின் குழலமாட என்றும் 
பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம்.

 ( வகயமார் வவளசிலம்பெக் கமாதமார் குவழயமாட

வமயமார் குழல்புரைளத யதன்பெமாய 
வண்படமாலிப்பெச்

பசய்யமாவன பவண்ணீ(று) அணிந்தமாவனச் 
யசர்ந்தறியமாக்

வகயமாவன எங்கும் பசறிந்தமாவன அன்பெர்க்கு

பமய்யமாவன அல்லமாதமார்க்(கு) அல்லமாத 
யவதியவன

ஐயமா(று) அமர்ந்தமாவனப் பெமாடுதங்கமாண் 
அம்மமானமாய். (மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்) )



இதில் 'யபெதிதத நம்வம வளர்தபதடுதத 
பபெய்வவள' என்று உவமயம்வமவயப் 
யபெமாற்றும் வரிவய நமாம் சற்று ஆழ்ந்த 
சிந்திக்கலமாம்..

முததி அவடய யவண்டும் என்கிற ஆவல் 
உயிர்க்கு ஏற்பெடயவண்டும். இந்த ஆவல் 
பபெருகப் பபெருக, அத உயிருக்கு, மலபெரிபெமாகம், 
இருவிவன ஒப்பு, சததிநிபெமாதம் ஆகியவற்வற 
ஏற்பெடுததம். இதனி மூலமமாக உயிருக்கு ஞமானம் 
ஏற்பெடும்.

உயிரின் அறிவவ தடுதத வவததிருந்த அதன் 
பிணிப்பு நீங்கும் நிவல அவடதயல 
மலபெரிபெமாகம்.

மலபெரிபெமாகததின் பெயனமாக, இன்பெததின் பெமால் 
விருப்பும், தன்பெததின் பெமால் பவறுப்பும் 
பகமாள்ளமாத இவற்வறச் சமமமாகப் பெமாவிக்கும் 
இருவிவன ஒப்பு ஏற்பெடும். இந்த நிவல எய்திய 
பின், சததிநிபெமாதம் (இவறயருள் வீழ்ச்சி) 
உயிருக்கு நிகழும். சததிநிபெமாதம், மந்ததரைம், 



மந்தம், தீவிரைம், தீவிரைதரைம் என நமான்கு 
வவகப்பெடும்.

'மந்ததரைம் என்பெத, அரைக்கு பவயிலில் உருகுவத 
யபெமால.  பமழுகு பவய்யிலில் உருகுவத யபெமால 
மந்தம்.   தீவிரைம் என்பெத பநய் சூட்டினமால் 
இளகுவத யபெமான்றத.  பநய் பநருப்பிலிட்டதம் 
உருகி ஒன்றுவத யபெமான்றத தீவிரைதரைம்' என்று 
பபெரியயமார்கள் அருளியிருக்கிறமார்கள்.

இங்கு 'யபெதிதத' என்பெத சததிநிபெமாதமமாகிய 
இவறயருள்வீழ்ச்சிவயயய சுட்டுகிறத..நமான்கு 
வவககளமாக உயிரின் தன்வமக்யகற்பெ நிகழும் 
சததிநிபெமாதம், இவறவியின் 
பபெருங்கருவணவயயய சமார்ந்திருக்கிறத.

இதில், அரைக்கு, பமழுகு,மற்றும் பநய் ஆகியவவ
மனிதரின் பெக்குவ நிவலகளுக்கு 
ஒப்பிடப்பெடுகின்றத. இவ்வமாறமாக இருக்கும் 
யவறுபெட்ட பெக்குவ நிவலகளுக்கு ஏற்பெ பெலவித 
இன்பெதன்பெ அனுபெவங்கவளத தந்த அவர்கவள 
உயர்ததவத  இவறவியய!!.



ஒவ்பவமாரு மனிதரின் பெரிபெக்குவ நிவலயும் 
பவவ்யவறு வவகப்பெடும். அவர்களுக்கு 
அருள்புரிந்த, அந்தந்த வவககளுக்யகற்பெ 
பெல்யவறு அனுபெவங்களின் மூலம் அவர்கவளப் 
பெக்குவப்பெடுததி, ஆன்மீக உயர்நிவலவய 
அருளுவத அன்வன சக்தியின் பசயயல!!.. 
மமாவயயின் மந்திரைக்யகமாவல அவளன்றி யவறு 
யமாரைமாலும் விலக்க இயலமாத.. மூடியிருக்கும் 
மமாவயயமாகிய திவரைவய அவயள விலக்க 
வல்லவள். அதன் பின்யன பபெருமமானின் 
நல்லருள் வீழ்ச்சி உயிருக்குக் கிவடக்கும்..

இவ்விதம் அன்வன, உயிர்களுக்குத தக்கவமாறு 
அருள்புரிந்த உயர்ததவவதயய ' நம்வம 
வளர்தபதடுதத' என்றமார்.

அம்வமயப்பெவனப் யபெமாற்றி 
அருள்பபெறுயவமாம்!!..

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!
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ஓபரைமாருகமால் எம்பபெருமமான் என்பறன்யற 
நம்பபெருமமான்
சீபரைமாருகமால் வமாயயமாவமாள் சிததங் களிகூரை
நீபரைமாருகமால் ஓவமா பநடுந்தமாவரை கண்பெனிப்பெப்
பெமாபரைமாருகமால் வந்தவனயமாள் விண்யணமாவரைத 
தமான்பெணியமாள்
யபெரைவரையற் கிங்ஙயன பிதபதமாருவர் ஆமமாறும்
ஆபரைமாருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்பகமாள்ளும் 
விததகர்தமாள்
வமாருருவப் பூண்முவலயீர் வமாயமாரை நமாம்பெமாடி
ஏருருவப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்

இந்தப் பெமாடல், அன்பு யமலீட்டமால் உருகி நின்ற 
பபெண்பணமாருததிவயப் பெமார்தத, நீரைமாடும் 





பபெண்கள் தமக்குள் பெமாடுவதமாக 
அவமந்திருக்கிறத..

வமாருருவப் பூண்முவலயீர்== கச்சணிந்த  
அணிகளுடன் கூடிய பகமாங்வககவள 
உவடயவர்கயள!!!.. 

ஓபரைமாருகமால் எம்பபெருமமான் என்பறன்யற 
நம்பபெருமமான்

சீபரைமாருகமால் வமாயயமாவமாள் சிததங் களிகூரை

நீபரைமாருகமால் ஓவமா பநடுந்தமாவரை கண்பெனிப்பெப்

பெமாபரைமாருகமால் வந்தவனயமாள் விண்யணமாவரைத 
தமான்பெணியமாள்======= ஒவ்பவமாரு சமயம் 
எம்பபெருமமான் திருப்பபெயவரை உவரைப்பெதில் 
ஆரைம்பிததவள், இப்யபெமாத எப்யபெமாதம், 
சிவபிரைமானின் புகவழ ஓயமாத உவரைக்கும் 
வமாயின ள் ஆனமாள்...மனம் உருகி, ஆனந்தம் 
யமலிட,விழகளிலிருந்த நீங்கமாத பபெமாழயும் 
நீர்ததமாவரைகளுடன், பூமியின் யமல் விழுந்த, 



எழமாத சிவபிரைமாவனயய வணங்குவமாள். 
யவபறமாரு பதய்வதவத வணங்கியறியமாள்.

யபெரைவரையற் கிங்ஙயன பிதபதமாருவர் ஆமமாறும்

ஆபரைமாருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்பகமாள்ளும் 
விததகர்தமாள்

 வமாயமாரை நமாம்பெமாடி

ஏருருவப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.===== பபெரிய தவலவனமாகிய 
சிவபிரைமானின் பபெமாருட்டு, ஒருவர் பிததமாகும் 
விதம் இவ்வமாயறமா?!!!..இவ்விதம் ஒருவவரைப் 
யபெரைமானந்தததில் ஆழ்ததி ஆட்பகமாண்டருளும் 
சிவபிரைமானத திருவடிகவளப் புகழ்ந்த பெமாடி,  
அழகிய யதமாற்றமுவடய  மலர்களமால் நிரைம்பெப் 
பபெற்ற, பபெமாய்வகயில் குதிதத 
நீரைமாடுயவமாமமாக!!!!!!..

சற்யற விரிவமாக:

பபெண்கள் ஒருவவரை ஒருவர் முதலில் அவழததக்
பகமாண்டு, அதன் பின், ஆன்மீக நிவலயில் 



உயர்ந்த   பபெண்வணச் சுட்டிக்  கமாட்டிப்  
பெமாடுவதமால், 'வமாருருவப் பூண்முவலயீர்!!' 
முதலில் வந்தத.

எப்யபெமாதம் இவறவவன நிவனந்த உருகும் 
அடியவர்களுக்கு, அவர்களத பெக்தியின் 
பெலனமாக, மஹமான்களின் தரிசனமும் சதசங்கமும் 
கிவடக்கிறத. 

அவ்விதம் வமாரைமாத வந்த மமாமணியமான ஒரு 
பபெண் தறவிவய, சமமாதி நிவலயில் நீரைமாடும் 
தவறயில் கண்டு, அந்நிவல யதமான்றும் வழ 
குறிததம், அந்தத தறவிவயக் குறிததம் 
புகழ்ந்த... நமக்கும் அந்நிவல வருதல் 
யவண்டும் என்ற யவண்டுதயலமாடு நீரைமாடும் 
பெமான்வம கூறப்பெட்டத. உள்ளுவறயமாக, ஆன்மீக 
உயர்நிவலவய அவடயும் விதமும் 
கூறப்பெட்டத..

வமாருருவப் பூண்முவலயீர்...என்பெதமால் மமார்பில் 
கட்வட விரைல் அளவில் யஜமாதிஸவரூபெமமாக 



அவமயும் இவறவவன யநமாக்கி, தமாமும் 
பெரிபெக்குவ நிவலயில் உயர்நிவலவய அவடய 
யவண்டும் என்று யவண்டி நின்றவமயமாகவும் 
இவதக் பகமாள்ளலமாம்..

ஓபரைமாருகமால் எம்பபெருமமான் 
என்பறன்யற======= முதலில் இவறவனின் 
திருநமாமதவத எப்யபெமாதமாவத பசமால்ல 
ஆரைம்பிதத, பின்பு, இவறவனின் மீத அன்பு 
சிறித சிறிதமாக அதிகரிக்கிறத..

நம்பபெருமமான்

சீபரைமாருகமால் வமாயயமாவமாள் ==== இவறவனின் 
மீத அன்பு முதிர்ந்த யபெரைன்பெமான நிவலயில், 
ஓயமாத வமாய் 'நம்பபெருமமான் சீர்' ஒன்வறயய 
முழங்குகிறத.. எப்யபெமாதம் இவறநமாமததின் 
மணம் வமாயில் நிவறந்திருக்கிறத..

இத 'வமாக்கு' முழுவமயும் இவறவயனமாடு 
ஒன்றுதல்..



சிததங் களிகூரை=== நமாமம் கூறக் கூற, மனம் 
சிறித சிறிதமாக அடங்கத பதமாடங்குகிறத.. 
எண்ணங்கள் பமல்ல பமல்ல அடங்கி, தியமான 
நிவல வக கூடுகிறத.. சிததமாகமாசததில், 
இவறவயனமாடு மனம் முழுவமயும் 
ஒன்றுகிறத..ஆனந்த நிவலயின் அனுபெவம் 
கிட்டுகின்றத.

இத மனம் முழுவமயும் இவறவயனமாடு 
ஒன்றுதல்..

'பெமாபரைமாருகமால் வந்தவனயமாள்===' 
இவறவவனயய உடலமால் எந்யநரைமும் பதமாழுத 
வணங்கும் நிவல..

இத, 'கமாயம்' அதமாவத உடலமால் இவறவயனமாடு 
ஒன்றும் நிவல..

இவ்வமாறு வமாக்கு,மனம், கமாயம்  ஆகிய 
அவனததமாலும் இவறவயனமாடு ஒன்றும் நிவல 
வரும் யபெமாத, குருவருளமால் 'சமமாதி நிவல' 
கிட்டும்..சவிகல்பெ,நிர்விகல்பெ சமமாதி நிவல 
வரும் யபெமாத, தமாயன அழுவத, சிரிப்பெத 



முதலமான நிவலகள் அவமவத இயல்பு. இதன் 
கமாரைணமமாக, மற்றவர்கள் அவர்கவள 'பிதத' 
என்று கூறுவதம் இயல்யபெ!!..

 (  பநக்குபநக்குள் உருகி உருகி நின்றும் 
இருந்தம் கிடந்தம் எழுந்தம் 

நக்கும் அழுதம் பதமாழுதம் வமாழ்ததி 
நமானமாவிதததமாற் கூததம் நவிற்றிச் 

பசக்கர்யபெமாலும் திருயமனிதிகழ யநமாக்கிச் 
சிலிர்சி லிர்ததப் 

புக்கு நிற்பெ பதன்றுபகமால்யலமா என் பபெமால்லமா 
மணிவயப் புணர்ந்யத. (புணர்ச்சிப்பெதத 
-அததவித இலக்கணம் ==மமாணிக்கவமாசகப் 
பபெருமமான்) ).

'நின்றும் இருந்தம் கிடந்தம் நடந்தம் 
நிவனப்பெத உன்வன,

என்றும் வணங்குவத உன் மலர்த தமாள், எழுதமா 
மவறயின்



ஒன்றும் அரும் பபெமாருயள, அருயள, உவமயய, 
இமயதத

அன்றும் பிறந்தவயள, அழயமா முததி 
ஆனந்தயம!' என்று அபிரைமாமி பெட்டர் 
உவரைப்பெதம் இதயவ..

இத சிலருக்கு ஒரு பிறவியிலும் சிலருக்கு பெல 
பிறவிகளில் பசய்யும் பதமாடர்ந்த முயற்சிகளின் 
மூலமும் வககூடும்....

ஆன்மீக முன்யனற்றததின் ஒவ்பவமாரு 
நிவலவயயும் உபெநிஷதங்கள் வவகப்பெடுததி 
இருக்கின்றன... சிததர், ஜீவன் முக்தர், பெரைமாமுக்தர் 
என்ற நிவலகள் கூறப்பெடுகின்றன. பெரைமாமுக்தர், 
சில பதய்வீகக் கமாரைணங்களுக்கமாக, மிக அரிதமாக, 
பூமியில் யதகபமடுக்கின்றமார். எப்யபெமாதமாவத 
நடக்கும் நிகழ்வு இத..

'பெமார் ஒரு கமால் வந்தவன' என்பெதமால் அவ்விதம் 
எப்யபெமாயதமா ஒரு முவற வரும் அவதமாரை 
உருவினள் என்பெதமாகவும் பகமாள்ளலமாம்.. 
எப்யபெமாதம் சமமாதி நிவலயின் யபெரைமானந்த 



அனுபெவததில் இருப்பெதமால், எப்யபெமாதமாவத ஒரு 
முவற இவ்வுலக நிவனவுக்கு வருகின்றமாள் 
என்பெதமாகவும் பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம்.

'ஏருருவப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்'=== அழகிய யதமாற்றமுவடய  
மலர்கள் நிவறந்தள்ள உள்ளமமாகிய 
பபெமாய்வகயில் ஆழ்ந்த நீரைமாடி(தியமானிதத), 
விததகர் தமாள் யபெமாற்றுமமாறு கூறுகிறமார். இங்கு 
மலர்கள் ,' மணம் வீசும் ' என்றல்லமாத, 'அழகிய 
யதமாற்றமுவடய' என்று வருகிறத. யயமாக 
பநறியில் ஒவ்பவமாரு பெடியிலும் பபெம்மமானின் 
தரிசனம் பவவ்யவறு முவறயில் கிட்டும்.. 
அழகிய யதமாற்றமுவடய மலர்கள், சிவனமாரின் 
தரிசனங்கவள மவற பபெமாருளமாகக் குறிததன.

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!



பெமாடல் 16

முன்னிக் கடவலச் சுருக்கி எழுந்தவடயமாள்
என்னத திகழ்ந்பதம்வம ஆளுவடயமாள் 
இட்டிவடயின்
மின்னிப் பபெமாலிந்பதம் பிரைமாட்டி திருவடியமற்
பபெமான்னஞ் சிலம்பிற் சிலம்பித திருப்புருவம்
என்னச் சிவலகுலவி நந்தம்வம ஆளுவடயமாள்
தன்னிற் பிரிவிலமா எங்யகமாமமான் அன்பெர்க்கு
முன்னி அவள்நமக்கு முன்சுரைக்கும் இன்னருயள
என்னப் பபெமாழயமாய் மவழயயயலமார் 
எம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

முன்னிக் கடவலச் சுருக்கி எழுந்தவடயமாள்

என்னத திகழ்ந்பதம்வம====யமகயம!! முதலில்
இந்தக் கடல் நீவரை உட்பகமாண்டு, யமயல 
எழும்பி, எம்வம உவடயவளமாகிய 
உவமயவளின் திருயமனி யபெமால் கருநீல 
வண்ணம் பகமாண்டமாய்.





ஆளுவடயமாள் இட்டிவடயின்

மின்னிப் பபெமாலிந்பதம் பிரைமாட்டி திருவடியமற்

பபெமான்னஞ் சிலம்பிற் சிலம்பி====எம்வம 
அடிவம பகமாண்டவளின் சின்னஞ் சிறிய 
சிற்றிவட யபெமால் மின்னி விளங்கி, எங்கள் 
பிரைமாட்டியமாகிய அம்பிவகயின் 
திருவடியிலிருக்கும் சிலம்பின் ஒலி யபெமால் 
இடிதத,

திருப்புருவம்

என்னச் சிவலகுலவி==== அம்பிவகயின் 
திருப்புருவம் யபெமால் வமானவில் இட்டு,

நந்தம்வம ஆளுவடயமாள்

தன்னிற் பிரிவிலமா எங்யகமாமமான் அன்பெர்க்கு====
ந ம்வம அடிவம பகமாண்ட அம்பிவகவயப் 
பிரியமாத எம் தவலவனமாகிய சிவபிரைமானின் 
அடியமார்களுக்கும், 



முன்னி அவள்நமக்கு முன்சுரைக்கும் இன்னருயள

என்னப் பபெமாழயமாய் மவழயயயலமார் 
எம்பெமாவமாய்===== நமக்கும், அவள் உள்ளம் 
உவந்த, முந்திச் சுரைக்கின்ற இன்னருள் யபெமால, (
மவழயமாகப்)பபெமாழவமாயமாக!..

சற்யற விரிவமாக:

இந்தப் பெமாடலில், இவறவன் அம்பிவகயின் 
மூலமமாகயவ உயிர்களுக்கு அருளுவமான் என்பெத 
குறிக்கப்பெட்டத.. ஐயனின் அருள் அம்பிவகயின்
மூலமமாகயவ முதலில் கிவடக்கப்பபெறும். 
அதமாவத அம்பிவகயய முதலில் அருளுபெவள். 
அதன் பின்னயரை எம்பிரைமான் அருள் கிவடக்கும்.

இந்தப் பெமாடல் 'எதிர்நிவல உவமம் 
(விபெரீயதமாபெமமாலங்கமாரைம்) 
வகயமாளப்பெட்டிருக்கிறத..பெமாடு பபெமாருவள, 
உவமிக்கப்பெடும் பபெமாருளமாகக் கூறுவத மரைபு. 
அங்ஙனம் இன்றி, இங்கு மமாற்றிக் 
கூறப்பெடுகின்றத. உதமாரைணமமாக, அம்பிவகயின் 
திருயமனி கமார்யமகம் யபெமால் திகழ்கிறத 



என்றுவரைக்கமாத, யமகம், அம்பிவகயின் 
திருயமனி யபெமால் திகழ்கிறத என்கிறமார்.

 பெமாவவ யநமான்பு, பபெரும்பெமாலும் மவழ 
யவண்டியய கவடபிடிக்கப்பெடுவதமால், 
பெமாவவயர் மவழ யவண்டிப் பெமாடுவதமாக இந்தப் 
பெமாடல் அவமந்திருக்கிறத. 

உள்ளுவறயமாக, உவமயம்வமயின் அருள் மவழ 
பபெமாழய யவண்டுவதமாகவும் இத 
அவமந்திருக்கிறத.

இப்பெமாடலில் வரும் 'உவடயமாள்' என்ற பெததவத 
சற்று ஆழ்ந்த சிந்திக்கலமாம்.

முதல் முவற வரும் உவடயமாள்== 
அவனததலகதவதயும் உவடயவள் என்ற 
பபெமாருளில் வரும்.

எம்வம ஆளுவடயமாள்== இத, அம்வம, 
முழுவமயமாக ஆட்பகமாண்டருளி, இவ்வுலக 
விடயங்களிலிருந்த(மமாவயயிலிருந்த) நீக்கி, தன்



வழயில் யசர்ததக் பகமாள்பெவள் என்பெவதக் 
குறிக்கும்.

நந்தம்வம ஆளுவடயமாள்== நம்தம்வம 
ஆளுவடயமாள்..இப்யபெமாத நம் அவனவவரையும் 
உவடயவள் என்பெத, எல்லமாப் 
பபெமாருள்களிடததம், ஆன்ம ஸவரூபெமமான 
இவறவவனயய  கமாணும் ஆன்ம யபெமாதக் 
கமாட்சிவயப் பபெற்று விட்டவமவயக் குறிக்கிறத.
அம்பிவகயின் அருளமால், மமாயத திவரை விலகி, 
சிவனருள் சிததிக்கப்பபெற்றத.  

 ( மமாடு நவகவமாள் நிலமாஎ றிப்பெ



    வமாய்திறந் தம்பெவ ளந்த டிப்பெப்

பெமாடுமின் நந்தம்வம ஆண்ட வமாறும்

    பெணிபகமாண்ட வண்ணமும் பெமாடிப் பெமாடித

யதடுமின் எம்பபெரு மமாவனத யதடிச்

    சிததங் களிப்பெத திவகததத யதறி

ஆடுமின் அம்பெலத தமாடி னமானுக்

    கமாடப் பபெமாற் சுண்ணம் இடிததம் நமாயம.
(மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்) ).

இதில் சூக்குமமமாக, சமாதகர்களுக்கு அம்பிவக 
அருள் பசய்யும் பெமான்வம விளக்கப்பெடுவதமாகச் 
பசமால்கிறமார்கள்..'நந்தம்வம' என்ற பசமால்வல 
ஆழ்ந்த ஆரைமாய்தல் யவண்டும் என்றும் 
குறிக்கின்றனர்.

பபெரிய ஐந்பதழுததமாகிய(ஸதூல பெஞ்சமாட்சரைம்) 
'நமசிவமாய' மந்திரைததின் மகிவமவயத 
ததிப்யபெமாம்!!..



மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!.
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பசங்கண வன்பெமால் திவசமுகன்பெமால் 
யதவர்கள்பெமால்
எங்கும் இலமாதயதமார் இன்பெம்நம் பெமாலதமாக்
பகமாங்குண் கருங்குழலி நந்தம்வமக் யகமாதமாட்டி
இங்குநம் இல்லங்கள் யதமாறும் எழுந்தருளிச்
பசங்கமலப் பபெமாற்பெமாதந் தந்தருளுஞ் யசவகவன
அங்கண் அரைவச அடியயமாங்கட் கமாரைமுவத
நங்கள் பபெருமமாவனப் பெமாடி நலந்திகழப்
பெங்கயப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்

பகமாங்குண் கருங்குழலி ==== மணம் வீசும் 
அழகிய, கருங்கூந்தவல உவடய பபெண்யண!!

பசங்கண வன்பெமால் திவசமுகன்பெமால் 
யதவர்கள்பெமால்



எங்கும் இலமாதயதமார் இன்பெம்நம் 
பெமாலதமாக=======பசந்நிறமமான 
விழகவளயுவடய திருமமாலிடததம், 
பிரைம்மனிடததம், யதவர்களிடததம் இல்லமாத  
ஓர்  யபெரைமானந்தம் நம்மிடததப் 
பபெமாருந்தம்பெடியமாக, 

நந்தம்வமக் யகமாதமாட்டி

இங்குநம் இல்லங்கள் யதமாறும் எழுந்தருளி====
நம்வமச் பசம்வமப்பெடுததி, நம் இல்லங்கள் 
யதமாறும்  (தமாயன உவந்த) எழுந்தருளி,

பசங்கமலப் பபெமாற்பெமாதந் தந்தருளுஞ் 
யசவகவன==== சிவந்த தமாமவரை மலர் யபெமான்ற 
திருவடிமலர்கவளத தந்தருளும் வீரைவன

அங்கண் அரைவச அடியயமாங்கட் 
கமாரைமுவத====எப்யபெமாதம் சுரைக்கும் அருளமால் 
அழகு பபெற்ற திருவிழகவள உவடய அரைசவன, 
அடியமார்களுக்கு அமுதம் யபெமான்றவவன,

நங்கள் பபெருமமாவனப் பெமாடி நலந்திகழப்



பெங்கயப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்=============== நம் 
தவலவனமாகிய எம்பிரைமாவனப் பெமாடி, நலம் திகழ, 
தமாமவரை மலர்களமால் நிவறந்தள்ள 
பபெமாய்வகயில் குதிதத நீரைமாடுயவமாமமாக!

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

யபெரைமானந்த நிவலயில் இவறவயனமாடு 
ஒன்றுதலமாகிய இன்பெம், நம் யபெமால்வருக்கு 
மட்டுயம கிட்டும்..யதவர்கள் நிவனததமாலும் 
அவர்களமால் அவடய முடியமாத இன்பெம் இத... 
யயமாக பநறிவயப் பெற்றி ஆழமமாக அறிந்தவர் 
மட்டுயம இவத உணரை முடியும்!.. அதனமாயலயய 
'மமானிடப் பிறவி அரித' என்று 
யபெமாற்றப்பெடுகின்றத. 

யபெரைமானந்த நிவலக்கு ஈடு இவண 
இல்வலயமாதலமால் 'எங்கும் இலமாதயதமார் 
இன்பெம்' எனப்பெட்டத. 'கருங்குழல்' என்று சிரைம் 
குறிக்கப்பெட்டத. சஹஸரைதள பெதமம், 
சஹஸரைமாரைம், தரியம், தசஷடதள பெதமம், 
அயதமாமுக மஹமாபெதமம், சஹஸரைமாரைம்புஜம் 



என்று பெல பபெயர்களமால் அவழக்கப்பெடும் 
சஹஸரைமாரைம், நம் உச்சந்தவலயில் 
அவமந்தள்ளத.

‘நம் தம்வமக் யகமாதமாட்டி’ என்பெவத, 'நம்வமப் 
பபெருவமப்பெடுததி' எனவும் சில 
உவரையமாசிரியர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். யகமாத 
என்பெத குற்றம் என்ற பபெமாருளிலும் வருவதமால், 
நம்மிடம் இருக்கும் குற்றங்கவள நீக்கிச் 
பசம்வமப்பெடுததவவதக் குறிப்பெதமாகவும் 
பகமாள்ளலமாம். மும்மலங்கள் நீக்கப்பெடுவத 
இங்கு உள்ளுவறயமாகக் குறிக்கப்பெடுகின்றத.

'இங்கு நம் இல்லங்கள் யதமாறும்' என்றத, 
ஒவ்பவமாரு உயிருக்கும் தனிததனியய அருள் 
பசய்யும் பெமான்வமவயயய!..

'எழுந்தருளிச்

பசங்கமலப் பபெமாற்பெமாதந் தந்தருளுஞ் 
யசவகவன'== பவளிப்பெவடயமாகப் பெமார்க்கும் 
யபெமாத, இவறவன் அடியமார்கள் யமல் 
அருள்கூர்ந்த அவர்களுக்கு அருள் பசய்யும் 



பெமான்வம விளக்கப்பெட்டத.. அடியமார்கள் யமல் 
கருவண மீதூற அறுபெதத நமான்கு 
திருவிவளயமாடல்கவளப் புரிந்த எம்பிரைமானின் 
பபெருங்கருவணப் யபெரைமாறு குறிதத, இங்கு 
பசமால்லப்பெடுகின்றத.

 பெங்கயப் பூம்புனல் என்று ஈற்றடியில் 
குறிப்பிடுவத,  ஆயிரைம் இதழ் தமாமவரையமாகிய 
சஹஸரைமாரைததிலிருந்த பபெருகும் அம்ருத 
தமாவரையய...யயமாகிகளுக்கு இத மவழபயனப் 
பபெமாழவதமால் அத பூம்புனல் எனப்பெட்டத..

பிறவமாநிவலயருளும் யயமாக மமார்க்கம், மிக 
நுட்பெமமாக இந்தப் பெமாடலில் 
விளக்கப்பெடுகின்றத. தக்கபதமாரு குருமுகமமாக,  
இதன் நுட்பெங்கவள அறிவத மிகவும் நன்வம 
பெயக்கும். 

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!!
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அண்ணமா மவலயமான் அடிக்கமலஞ் 
பசன்றிவறஞ்சும்
விண்யணமார் முடியின் மணிதபதமாவகவீ 
றற்றமாற்யபெமால்
கண்ணமார் இரைவி கதிர்வந்த கமார்கரைப்பெத
தண்ணமார் ஒளிமழுங்கித தமாரைவககள் தமாமகலப்
பபெண்ணமாகி ஆணமாய் அலியமாய்ப் 
பிறங்பகமாளியசர்
விண்ணமாகி மண்ணமாகி இததவனயும் யவறமாகிக்
கண்ணமா ரைமுதமுமமாய் நின்றமான் கழல்பெமாடிப்
பபெண்யணயிப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

அண்ணமா மவலயமான் அடிக்கமலஞ் 
பசன்றிவறஞ்சும்

விண்யணமார் முடியின் மணிதபதமாவகவீ 
றற்றமாற்யபெமால்==== அண்ணமாமவலயமாரின் 
திருவடி மலர்கவள, யதவர்கள் பதமாழுகின்றனர். 



இவறவனின் திருவடிகளின் பிரைகமாசததில், 
யதவர்கள் சிரைததில் அணிந்திருக்கின்ற 
கிரீடங்களில் இருக்கும் ரைததினங்கள் ஒளியிழந்த 
விடுகின்றன.

கண்ணமார் இரைவி கதிர்வந்த கமார்கரைப்பெத

தண்ணமார் ஒளிமழுங்கித தமாரைவககள் தமாமகல 
==== கண்களுக்கு நிவறவமான சூரியனின் 
ஒளிக்கதிர்கள் வந்த இருவள நீக்கும் யபெமாத, 
குளிர்ச்சியமான ஒளி பபெமாருந்திய நட்சததிரைங்கள், 
ஒளி மங்கி மவறகிறத..

அந்த வவகவறப் பபெமாழுதில், 

'பபெண்ணமாகி ஆணமாய் அலியமாய்ப் 
பிறங்பகமாளியசர்

விண்ணமாகி மண்ணமாகி இததவனயும் யவறமாகி 
=== பபெண்ணமாகவும், ஆணமாகவும், அலியமாகவும் 
ஆகி, ஒளி நிரைம்பிய ஆகமாயமமாகி, இந்நிலவுலகு 
முழுதமமாகி, இவவ அவனததிலிருந்த நீங்கியும் 
விளங்குகிற.



கண்ணமா ரைமுதமுமமாய் நின்றமான் கழல்பெமாடிப்

பபெண்யணயிப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.====நம் அகக்கண்ணமால் கண்டு 
மகிழததக்க அமுதமமாய் இருக்கும் இவறவனின் 
திருவடிகவளப் பெமாடி, பபெண்யண, பூக்களமால் 
நிரைம்பியுள்ள இந்தப் பபெமாய்வகயில் மகிழ்ந்த 
நீரைமாடுவமாயமாக!!

இப்யபெமாத சற்று விளக்கமமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

யதவர்கள் அண்ணமாமவலயமாக, யஜமாதி 
ஸவரூபெமமாக நின்ற இவறவனின் திருவடி 
மலர்கவள விழுந்த வணங்கும் யபெமாத, அவர்கள்
சிரைததில் அணிந்தள்ள கிரீடங்களில் இருக்கும் 
ரைததினங்களின் ஒளி மங்கியதமாகச் பசமால்வத, 
யதவர்கள், தம்வமப் பெற்றிய பபெருமிதம் நீங்கப் 
பபெற்றமார்கள் என்பெவதக் குறிப்பெமால் 
உணர்ததவதமாகும்.

யதவர்கள், நமான், எனத என்னும் ஆணவம் 
நீங்கப் பபெறமாதவர்கள். இவறவனின்றும் தம்வம 



யவறுபெட்டவனமாய் நிவனதத, ஏயதனும் பெலவன
யவண்டியய இவறவவன வழபெடுகின்றவர்கள்.

 ( வமாழ்ததவதம் வமானவர்கள்
தமாம்வமாழ்வமான் மனநின்பெமால்
தமாழ்ததவதம் தமாம்உயர்ந்த
தம்வமபயலமாம் பதமாழயவண்டிச்
சூழ்ததமத கரைமுரைலும்
தமாயரைமாவய நமாயடியயன்
பெமாழ்ததபிறப்பு அறுததிடுவமான்
யமானுமுன்வனப் பெரைவுவயன.(திருச்சதகம், 
மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்) ).

இவறவனின் திருவடி மலர்களின் பிரைகமாசம் 
என்பெத இவறவனின் யஜமாதி தததவதவதக் 
குறிக்கிறத.சிவலிங்கததின் யமல்பெமாகம் 
சிவயஜமாதி என்றும், அடிபெமாகம் ஆதம யஜமாதி 
என்றும் கூறப்பெடுகின்றத..

 ( சததர்கள் எல்லமாமமாம் யஜமாதி - அவர்

சததிகள் எல்லமாம் தவழப்பிக்கும் யஜமாதி

முததர் அனுபெவ யஜமாதி - பெரை



முததியமாம் யஜமாதிபமய்ச் சிததியமாம் யஜமாதி 
சிவசிவ(திருவருட்பெமா) ).

கண்ணமார் இரைவி கதிர்வந்த கமார்கரைப்பெத

தண்ணமார் ஒளிமழுங்கித தமாரைவககள் தமாமகலப்==
அறியமாவமயமாகிய இருள் நீங்குவதற்கமாக, ஞமான 
ஒளியமாகிய சூரியன் வந்த உதிக்கிறத... 
அறியமாவமயமால் ஏற்பெடும் ஆரைவமாரைங்களமாகிய 
தமாரைவககள் ஒளி இழக்கின்றன. அஞ்ஞமானம் 
நீங்கி ஞமான ஒளி பெரைவுவவதக் குறிக்கின்றத இத.

பபெண்ணமாகி ஆணமாய் அலியமாய்ப் 
பிறங்பகமாளியசர்

விண்ணமாகி மண்ணமாகி இததவனயும் 
யவறமாகிக்=== இவறவனின் சர்வ வியமாபெகத 
தன்வமவயக் குறிக்கிறத இத.. 

'பிறங்பகமாளி யசர் விண்ணமாகி' என்பெவதயய  
'விண்ணிவறந்த மண்ணிவறந்த மிக்கமாய் 
விளங்கு ஒளியமாய்



எண்ணிவறந்த எல்வல இலமாதமாயன நின் பபெரும்
சீர்== என்று சிவபுரைமாணததிலும் உவரைக்கின்றமார் 
மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான்.

'இததவனயும் யவறமாகிக்'===இவ்வுலகப் 
பபெமாருள்கள் அவனததினுள்ளும் நிவறந்த, 
அதனினும் நீங்கி நிற்பெத பெரைம்பபெமாருளின் 
வியக்கத தகுந்த  தன்வம..

 மரைதவத மவறததத மமாமத யமாவன
மரைததின் மவறந்தத மமாமத யமாவன
பெரைதவத மவறததத பெமார் முதல் பூதம்
பெரைததின் மவறந்தத பெமார் முதல் பூதயம.
(திருமூலர்) என்ற திருமந்திரைப் பெமாடல் 
இதற்கு விளக்கம் தரும்.

'ஒன்றமாய் அரும்பிப் பெலவமாய் விரிந்த இவ் உலகு
எங்குமமாய்

நின்றமாள் அவனதவதயும் நீங்கி நிற்பெமாள் ' என்ற 
அபிரைமாமி அந்தமாதிப் பெமாடலும் இங்கு ஒப்பு 
யநமாக்கததக்கத.

இருநிலனமாய்த தீயமாகி நீரு மமாகி



இயமமான னமாபயறியுங் கமாற்று மமாகி
அருநிவலய திங்களமாய் ஞமாயி றமாகி
ஆகமாச மமாயட்ட மூர்ததி யமாகிப்
பபெருநலமுங் குற்றமும் பபெண்ணு மமாணும்
பிறருருவுந் தம்முருவுந் தமாயம யமாகி
பநருநவலயமாய் இன்றமாகி நமாவள யமாகி
நிமிர்புன் சவடயடிகள் நின்ற வமாயற. (அப்பெர் 
சுவமாமிகள்)

என்ற யதவமாரைப் பெமாடலும்  இவதயய 
உவரைக்கின்றத.

கண்ணமா ரைமுதமுமமாய் நின்றமான் கழல்பெமாடிப்

பபெண்யணயிப் பூம்புனல்பெமாய்ந் தமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய். ===இங்கு 'கண்' என்பெத 
அகக்கண்வணக் குறிக்கும். நம் எல்யலமாருவடய 
உள்ளததிலும் உவறயும் இவறவவன 
அகக்கண்ணமால் கமாண இயலும்.. அவ்வமாறு 
கமாண்பெதற்கும் இவறவனி கருவண யவண்டும். 
அந்தக் கருவணவயப் பபெற, இவறவனின் 
கழல்கள் ஒலிக்கின்ற திருவடிவயப் பெமாடிப் பெக்தி 
பசய்தல் யவண்டும்..



அவ்வமாறு அகக்கண்ணமால் கமாணும் யபெமாத, 
இவறவனின் கருவணயமால், அமுதமாகிய பிறவமா 
பபெருநிவல கிட்டும்...

கீழ்க்கண்ட பெமாடவலப் பபெமாருததிப் 
பெமார்க்வகயில், இப்பெமாடலின் உள்ளுவற 
புலப்பெடும்..

புறததள்ஆ கமாசம் புவனம் உலகம்
அகததள்ஆ கமாசம்எம் ஆதி அறிவு
சிவததள்ஆ கமாசம் பசழுஞ்சுடர்ச் யசமாதி
சகததள்ஆ கமாசந் தமான்அம் சமமாதியய. (
திருமந்திரைம்).

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!.
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உங்வகயிற் பிள்வள உனக்யக அவடக்கலம்என்
றங்கப் பெழஞ்பசமாற் புதக்குபமம் அச்சததமால்
எங்கள் பபெருமமான் உனக்பகமான் 
றுவரைப்யபெமாம்யகள்
எங்பகமாங்வக நின்னன்பெ ரைல்லமார்யதமாள் யசரைற்க
எங்வக உனக்கல்லமா பதப்பெணியுஞ் பசய்யற்க
கங்குல் பெகல்எங்கண் மற்பறமான்றுங் கமாணற்க
இங்கிப் பெரியச எமக்பகங்யகமான் நல்குதியயல்
எங்பகழபலன் ஞமாயி பறமக்யகயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

எங்கள் பபெருமமான்! ============== எங்கள் 
தவலவயன!

உங்வகயிற் பிள்வள உனக்யக அவடக்கலம்என்

றங்கப் பெழஞ்பசமாற் புதக்குபமம் அச்சததமால்





உனக்பகமான் றுவரைப்யபெமாம்யகள்===== "உன் 
வகயில் இருக்கும் குழந்வத உனக்யக 
அவடக்கலமமாகும்" என்று பெலகமாலமமாக வழங்கி 
வருகின்ற பெழபமமாழவயப் புதப்பிக்கியறமாம் 
என்று அஞ்சிக் பகமாண்யட உன்னிடம் ஒன்று 
பசமால்யவமாம், யகட்பெமாயமாக.

எங்பகமாங்வக நின்னன்பெ ரைல்லமார்யதமாள் யசரைற்க

எங்வக உனக்கல்லமா பதப்பெணியுஞ் பசய்யற்க

கங்குல் பெகல்எங்கண் மற்பறமான்றுங் 
கமாணற்க========== எம் பகமாங்வககள் உன் 
அன்பெர்கள் அல்லமாதமாரின் யதமாள்கவளச் 
யசரைமாதிருக்கட்டும். எம் கரைங்கள், உனக்கன்றி, 
மற்பறமாருவருக்கு, எந்தப் பெணியும் 
பசய்யமாதிருக்கட்டும். இரைவும் பெகலும், எம் 
விழகள், உன்வனயன்றி,  யவபறமாரு 
பபெமாருவளக் கமாணமாதிருக்கட்டும்.. 

இங்கிப் பெரியச எமக்பகங்யகமான் நல்குதியயல்



எங்பகழபலன் ஞமாயி பறமக்யகயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.======= இந்த உலகில், 
இவ்விதமமான எங்கள் யவண்டுயகமாவள நீ 
நிவறயவற்றுவமாயமாகில், சூரியன் எததிவசயில் 
உதிததமால் எங்களுக்கு என்ன?

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்...

///உங்வகயிற் பிள்வள உனக்யக 
அவடக்கலம்என்

றங்கப் பெழஞ்பசமாற் புதக்குபமம் அச்சததமால்///

ஒரு குழந்வதவயப் பபெற்ற தமாயிடம் பசன்று, 
'உன் வகயிலிருக்கும் உன் குழந்வத உன்வனயய 
அவடக்கலமமாகக் பகமாண்டுள்ளத, அவத நீ 
கருததடன் கமாக்க யவண்டும்' என்று பசமால்லத 
யதவவயயயில்வல.. அவத அவயள நன்கு 
அறிவமாள்.  அதனமால் அவ்வமாறு பசமால்வத 
பபெமாருளற்றத..

இவறவனிடம், 'நமாங்கள் உன்வனயய 
அவடக்கலமமாகக் பகமாண்டுள்யளமாம்' என்று 



பசமால்வதம் அவ்வமாயற.. இப்யபெமாத பெமாவவ 
மகளிர் இவறவனிடம் யவண்டும் பபெமாருளும் 
இததன்வமயயத என்பெதமால், 'இவ்வமாறு 
பபெமாருளின்றி நமாங்கள் கூறுவதற்கமாக யகமாபெம் 
பகமாள்ளமாயத' என்று யவண்டுயகமாள் வவததனர்.'

நமாங்கள் பசமால்வத, 'உங்வகயிற் பிள்வள 
உனக்யக அவடக்கலம்' என்னும் இந்தப் 
பபெமாருளற்ற பெழபமமாழ யபெமான்றத' என்பெத 
உட்பபெமாருள்... இதற்கமாக, இவறவன் யகமாபெம் 
பகமாள்வமாயரைமா என்று தமாங்கள் அஞ்சுவவதயய  
'அச்சததமால்' என்று பதரிவிததனர். 'யகமாபெம் 
யவண்டமாம்' என்று மவறமுகமமாகக் யகமாரினர்.

இவறவன், பெமாவவ மகளிரின் யகமாரிக்வககள் 
அவனதவதயும் அறிவமான். அவர்கள் தன் மீத 
வவதத பெக்தியிவன அறிந்திருப்பெதமால், அந்த 
வழயினின்றும் அவர்கவளத தவற விடமான். 
இருப்பினும், பெமாவவ மகளிருக்கு, 'தம் 
ஊழ்விவனயமால் இவறபநறிவயத தவற விட்டு 
விடுயவமாயமமா' என்ற அச்சம் அறியமாவமயமால் 
யதமான்றியத..(இதனமால் யகமாரிக்வக 
வவப்பெவர்கள் பெக்குவமற்ற ஆன்மமாக்கள் 



என்பெதம், அவர்கள் பெரிபெக்குவ நிவலவய 
நமாடுகிறமார்கள் என்பெதம் அதன் விவளயவ இந்த 
யவண்டுயகமாள் என்பெதம் புலப்பெடும்)

எங்பகமாங்வக நின்னன்பெ ரைல்லமார்யதமாள் 
யசரைற்க=== திருமணம் ஆன பின்னர், கணவனின்
மனப்யபெமாக்வகயய மவனவி அனுசரிப்பெத 
இல்லற தர்மம். இவறபநறியில் பசல்லும் 
கணவன் வமாய்தத விட்டமால் அவதயன்றி 
மவனவி பபெறக் கூடிய யபெறு யவறு இல்வல..

இவறவவனயய நமாடி, அனுதினம் பதமாழுத 
பூசிக்கும் கணவனுக்குத தவண நிற்பெத ஒன்யற 
மவனவிக்கு வீடு யபெறு வமாய்க்கச் பசய்த விடும்..
உள்ளும் புறமும் இவற நமாமம் தலங்குவத 
சற்றும் சிரைமமின்றி நவடபபெறும். தன் 
முயற்சியமால், 'இவறவவனத பதமாழ யவண்டும்' 
என்றில்லமாமல் பதமாண்டர் பெணி பசய்தயல 
இவற பெணியுமமாகி விடும்.

உலகியல் வழயிலும், ஆன்மீக வழயிலும் 
இவ்விதம் கணவனும் மவனவியும் ஒதத 
நடப்பெத யபெமாற்றத தகுந்தபதமாரு நிவல. 



அந்நிவல தமக்கு வமாய்க்க யவண்டுபமன்பெத 
பெமாவவ மகளிரின் யவண்டுயகமாள்..

'இவற பநறியில் நிற்பெவயரை எமக்குக் கணவரைமாக 
வரை யவண்டும்..' என்பெத முதல் 
யவண்டுயகமாளமாயிற்று..

எங்வக உனக்கல்லமா பதப்பெணியுஞ் 
பசய்யற்க======== 'எங்கள் கரைங்கள் 
உமக்கல்லமாத பிறருக்குப் பெணி 
பசய்யமாதிருக்கட்டும்' என்பெவத சற்று 
சிந்திக்கலமாம். 'இவறவனுக்கு மட்டுயம பெணி' 
என்றமால் இல்லறததின் பிற கடவமகள் 
என்னமாவத?' என்ற யகள்வி இங்கு 
எழும்..இவறபநறியில் நிற்பெவயரை கணவர் 
என்னும் யபெமாத, அவர் பசய்யும் எந்தச் பசயலும் 
இவறயனமார்க்கமான பூசவனயமாகயவ திகழும்.. 
அவரைத பசயல்களுக்கு உதவுவயத 
இவறவனுக்கமான பெணி.

இவத யவபறமாரு விதமமாகவும் சிந்திக்கலமாம்..



இதற்கு முந்வதய பெமாடலில், இவறவனின் சர்வ 
வியமாபெகத தன்வமவயக் குறிததப் பெமாடினர் 
மகளிர். ஆகயவ, இல்லறமும், இவறவனின் 
இருப்பிடயம..

இல்லறக் கடவமகவள, இவறவனுக்குச் 
பசய்யும் பதமாண்டமாக எண்ணி  நிவறயவற்றுவத,
இவற பெணியமாகயவ அவமயும்..

இதன் மூலம், பசய்யும் எந்தச் பசயவலயும், 
இவறவனுக்கமான பெணியமாகக் கருதிச் பசய்ய 
யவண்டும் என்பெதம் புலப்பெடுகிறத. இப்பெடி 
இவறவனுக்கு அர்ப்பெணமமாகச் பசய்யும் யபெமாத 
'நமான், எனத' என்ற ஆணவம் அழந்த, உயிருக்கு 
நற்யபெறு கிட்டுகிறத. 'பெகவத கீவத' பசமால்லும் 
கர்மயயமாகம் இதவல்லவமா?

'கங்குல் பெகல்எங்கண் மற்பறமான்றுங் 
கமாணற்க'== இவ்விதமமாக, இவறபெணியமாகயவ 
கருதி, ஒவ்பவமாரு பசயவலயும் பசய்யும் யபெமாத, 
எங்கும், எதவும் இவறவனமாகயவ 
யதமாற்றமளிக்கக் கூடிய நிவல வமாய்க்கும்.. 



உதமாரைணமமாக, அடியமார்களுக்கு அன்னமிடும் 
யபெமாத, 'அடியமார் இவறவயன' என்ற எண்ணம் 
மீதூற, அந்தப் பெணிவயச் பசய்வதமால், 
அடியமார்கள் இடததில் ஆண்டவயன 
குடிபகமாண்டிருப்பெத யபெமான்ற பெமாவவன 
ஏற்பெடும்..'யத பெமாவம் தத பெவதி' (நீ என்ன 
எண்ணுகிறமாயயமா அதவமாகயவ ஆவமாய்) 
என்பெவத ஒட்டி, இத உண்வமயமாகி, அகததில் 
உவறந்திருக்கும் ஆன்ம ஸவரூபெம் புறததிலும் 
தன் தன்வமவயக் கமாட்டியருளும்.

இதயவ 'ஆன்ம யபெமாதக் கமாட்சி'... எல்லமாப் 
பபெமாருட்களிலும் இவறவயன நிவறந்திருப்பெவத
மனமமாரை உணரும் யபெமாத, இரைவும், பெகலும், 
கண்கள் எவத யநமாக்கினமாலும் அதில் 
இவறவயன பதன்பெடுவமான்.

அந்நிவல தமக்கு வமாய்க்க யவண்டுபமன்று 
யவண்டுகின்றனர் பெமாவவ மகளிர்.

இங்கிப் பெரியச எமக்பகங்யகமான் நல்குதியயல்



எங்பகழபலன் ஞமாயி பறமக்யகயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்...====== 'இவ்விதமமாக நமாங்கள் 
வமாழும் முவறவம எங்களுக்கு நீ அருள் 
பசய்தமாபயன்றமால், எங்கள் பிறவித தயர் 
ஒழயும்.. உன்யனமாடு இவணந்திருக்கும் சமாயுஜ்ய 
நிவல கிட்டும்.. அந்நிவல வந்த பின், ஞமாயிறு 
உதிப்பெதம் மவறதலும் இயல்பெமாகிய 
இவ்வுலவகப் பெற்றி நமாங்கள் கவவலப்பெடத 
யதவவயயயில்வல.. அத பெற்றி, பிறவிச் சுழலில் 
ஆட்பெடுயவமார் அல்லவமா கவவலப்பெட 
யவண்டும்' என்கின்றனர் பெமாவவ மகளிர்.. 
இரைவும் பெகலும் இவறவவனயய கண்டு, 
இவறபெணிவயயய பசய்யும் நிவல வமாய்க்கும் 
யபெமாத, இறுதியில் இவறவயனமாடு ஒன்றும் 
முக்திப் யபெறு வமாய்ப்பெத மிக இயல்பு.. அந்த 
'சிவசமாயுஜ்ய' நிவல கிட்ட யவண்டும் என்பெயத 
உட்பபெமாருள்..

இப்பெமாடலில், 'சிவனமாரைன்றி யவறு யமாருக்கும் 
தமாம் ஆட்பெடமாதிருக்க யவண்டும்' என்ற தம் 
உள்ளக் கிடக்வகவயயய இவ்வமாபறல்லமாம் 
பவளிப்பெடுததகின்றனர் பெமாவவ மகளிர்.



இக்கருதவதயய

இடர்கவளயமா யரைனும் எமக்கிரைங்கமா யரைனும்

பெடரும் பநறிபெணியமா யரைனும் -சுடர்உருவில்

என்பெறமாக் யகமாலத பதரியமாடும் எம்மமானமார்க்

கன்பெறமா பதன்பனஞ் சவர்க்கு  

 

அவர்க்யக எழுபிறப்பும் ஆளமாயவமாம் என்றும்

அவர்க்யகநமாம் அன்பெமாவ தல்லமாற் - 
பெவர்ச்சவடயமற்

பெமாகப்யபெமாழ் சூடும் அவர்க்கல்லமால் 
மற்பறமாருவர்க்

கமாகமாப்யபெமாம் எஞ்ஞமான்றும் ஆள்

என்று அற்புதத திருவந்தமாதியில் கமாவரைக்கமால் 
அம்வமயும்,



பவம்பெவரு கிற்பெதன்று கூற்றம் நம்யமல்

பவய்ய விவனப்பெவகயும் வபெய வநயும்

எம்பெரிவு தீர்ந்யதமாம் இடுக்கண் இல்யலமாம்

எங்பகழபலன் ஞமாயி பறளியயமா மல்யலமாம்

அம்பெவளச் பசஞ்சவடயமல் ஆறு சூடி

அனலமாடி ஆனஞ்சும் ஆட்டு கந்த

பசம்பெவள வண்ணர்பசங் குன்ற வண்ணர்

பசவ்வமான வண்ணபரைன் சிந்வத யமாயரை.

என்று திருததமாண்டகததில் அப்பெர் சுவமாமிகளும்

புண்ணியயமல் யநமாக்குவிக்கும் பெமாவங்கீழ் 
நூக்கும்



    புண்ணியவனப் பூசிதத புண்ணியததி னமாயல

நண்ணியஞமா னததினமால் இரைண்டிவனயும் 
அறுதத

    ஞமாலபமமாடு கீழ்யமலும் நண்ணமா னமாகி

எண்ணுமிக யலமாகதயத முததிபபெறும் 
இவன்றமான்

    எங்பகழபலன் ஞமாயிபறமக் பகன்றுகுவற 
வின்றிக்

கண்ணுதல்தன் நிவறவதனிற் கலந்த கமாயம்

    கழந்தக்கமால் எங்குமமாய்க் கருதரைன்யபெமால் 
நிற்பென். 

என்று சிவஞமான சிததியமாரில் அருணந்தி 
சிவமாச்சமாரியமாரும் உவரைக்கின்றமார்கள்..

அடியமார் உள்ளம், திருவுள்ளம் அறியும் எனினும்,
அறியமாவமயமால் இவ்விதம் யகட்கத 
தவலப்பெட்டனர். இவ்வமாறு தமாம் யகட்பெத 



பபெமாருளற்றத என்பெவத உணர்ந்யத.. 'பவகுளி 
யவண்டமா' என்று யவண்டுயகமாள் விடுததனர்.

பெமாவவ மகளிர், தம் யகமாரிக்வககவள, 
'யவண்டும்' என்று யநர்நிவல யதமான்றக் 
யகட்கமாமல், 'யசரைற்க, பசய்யற்க' என்று 
எதிர்நிவல யதமான்றுமமாறு யகட்டத, தம் 
நிவலயமான உறுதிப்பெமாட்வட 
பவளிப்பெடுததவதற்கமாக.

அடியமார்க்கிரைங்கும் பபெருமமான் அகலமாத நம் 
பநஞ்சததவறவமானமாகுக!!

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் யபெமாற்றி
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யபெமாற்றி அருளுகநின் ஆதியமாம் பெமாதமலர்
யபெமாற்றி அருளுகநின் அந்தமமாஞ் பசந்தளிர்கள்
யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்குந் யதமாற்றமமாம் 
பபெமாற்பெமாதம்
யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்கும் யபெமாகமமாம் 
பூங்கழல்கள்
யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்கும் ஈறமாம் இவணயடிகள்
யபெமாற்றிமமால் நமான்முகனுங் கமாணமாத புண்டரிகம்
யபெமாற்றியமாம் மமார்கழநீ ரைமாயடயலமா பரைம்பெமாவமாய்.

பபெமாருள்:

யபெமாற்றி அருளுகநின் ஆதியமாம் 
பெமாதமலர்=========== எல்லமாப் 
பபெமாருள்களுக்கும் முதலமாக ஆதியமாக  
இருக்கின்ற உன் திருவடி மலர்களுக்கு 
வணக்கம்!... (இவறவமா) அவற்வற எங்களுக்கு 
அருளி ஆட்பகமாள்ள யவண்டும்

யபெமாற்றி அருளுகநின் அந்தமமாஞ் 
பசந்தளிர்கள்============ அவனததப் 
பபெமாருள்களுக்கும் முடிவமாக இருக்கின்ற  



பசந்நிறமமான தளிர்கவள ஒதத திருவடிகளுக்கு 
வணக்கம்.. ( இவறவமா) அவற்வற எங்களுக்கு 
அருளி ஆட்பகமாள்ள யவண்டும்

யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்குந் யதமாற்றமமாம் 
பபெமாற்பெமாதம்========எல்லமா உயிர்களும் 
யதமான்றுவதற்குக் கமாரைணமமாக நின்ற பபெமான்வன 
ஒதத திருவடிகளுக்கு வணக்கம்..

யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்கும் யபெமாகமமாம் 
பூங்கழல்கள்=========== எல்லமா உயிர்களும் 
நிவலபபெறும் இடமமாக  இருக்கின்ற பூப் யபெமான்ற 
பமன்வமயமான, ஒலிக்கின்ற கழல்கவள அணிந்த
திருவடிகளுக்கு வணக்கம்.

யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்கும் ஈறமாம் 
இவணயடிகள்=========== எல்லமா 
உயிர்களுக்கும் முடிவு எய்தவதற்குக் கமாரைணமமாக
இருக்கின்ற இவணயடிகளுக்கு வணக்கம்.

யபெமாற்றிமமால் நமான்முகனுங் கமாணமாத 
புண்டரிகம்======== திருமமாலும் பிரைம்ம 



யதவனும் எவ்வளவு முயற்சிததம் கமாண  
முடியமாத திருவடித தமாமவரைகளுக்கு வணக்கம்.

யபெமாற்றியமாம் உய்யஆட் பகமாண்டருளும் 
பபெமான்மலர்கள்============== நம் 
அவனவவரையும் ஆட்பகமாண்டருளும் 
பபெமான்மலர்கவள ஒதத திருவடிகளுக்கு 
வணக்கம்.

யபெமாற்றியமாம் மமார்கழநீ ரைமாயடயலமா 
பரைம்பெமாவமாய்.================ 
இவ்விதமமாக இவறவவனப் யபெமாற்றி   நமாம் 
அவனவரும் மகிழ்ந்த மமார்கழ நீரைமாடுயவமாமமாக!

இப்யபெமாத சற்று விரிவமாகப் பெமார்க்கலமாம்..

ஆதி அந்தமில்லமா அருட்பபெருஞ்யசமாதியமாகிய 
இவறவனத இவணயடிகவளப் யபெமாற்றுவத 
என்பெத மமானிடப் பிறவி எடுதததன் மிக உயர்ந்த 
பெயனமாகச் பசமால்லப்பெடுகிறத..இவ்வமாறு 



யபெமாற்றுதல் ஒன்யற பிறவிப் பெயவனப் பபெற்றுத 
தரும்.

பிறவிப் பபெருங்கடல் நீந்தவர் நீந்தமார் 

இவறவன் அடியசரைமா தமார்.

அறவமாழ அந்தணன் தமாள்யசர்ந்தமார்க் கல்லமால் 

பிறவமாழ  நீந்தல் அரித.

என்கிறமார் திருவள்ளுவர்.. இவறவனத 
திருவடிகவளப் யபெமாற்றுவத மிக உயரிய பசயல்

'இவறவவனப் யபெமாற்றுகியறமாம்' என்று 
பசமால்லமாமல், குறிப்பெமாக, இவறயனமாரின் 
இவணயடிகவளப் யபெமாற்றுவதற்குக் கமாரைணம் 
உள்ளத..இவறவவன எததவன உருவில் நமாம் 
வழபெட்டமாலும், எததவன 
முகங்களுவடயவரைமாய், திருக்கரைங்கள் 
உவடயவரைமாய் நமாம் ததிததமாலும், அவரைத 
இவணயடிகள்  மட்டும் இரைண்டு.. 



மமானிடர்களமாகிய நமாம், நம் இருகரைங்களமால் 
'சிக்'பகனப் பிடிததக் பகமாண்டு பிறவிப் 
பபெருங்கடல் நீந்தவதற்கு உதவும்பெடிக்கு 
திருவடிகள் இரைண்டு மட்டுயம..

நமாம் ஒருவரைத ஆசிகவளப் பபெற விரும்பினமால், 
அவர்களத பெமாதங்கவளத பதமாட்டுத தமான் 
வணங்குகின்யறமாம். பெமாதங்கவளத பதமாட்டு 
வணங்குவத என்பெத, ஆணவம் நீங்கிய நிவல... 
இறுமமாப்பு இல்லமாமல், பிறரைத 
வமாழ்ததக்கவளப் பபெறும் பபெமாருட்டு அவரைத 
பெமாதங்கவளத பதமாடுகியறமாம்..

ஆக, ஆணவமற்ற நிவலயில், இவறவனின் 
அருட்புனலில் ஆடும் பபெமாருட்டு, பெமாவவ 
மகளிர், இவறவனின் திருவடிமலரிவணவயப் 
யபெமாற்றித ததிப்பெதமாக இந்தப் பெமாடல் 
அவமந்தள்ளத. 

யபெமாற்றி அருளுகநின் ஆதியமாம் 
பெமாதமலர்========== 'யபெமாற்றி' என்ற 
பசமால்லுக்கு, யபெமாற்று என்றும் பபெமாருள் பகமாள்ள
இயலும்..யபெமாற்றுக என்றமால் கமாப்பெமாயமாக 



என்றும் பபெமாருள்... இங்கு யபெமாற்றி அருளுக 
என்னும் யபெமாத, உன் திருவடிகவளப் 
யபெமாற்றுகின்யறமாம். அவற்வற எங்களுக்கு அருளி
ஆட்பகமாள்ள யவண்டும் என்பெத பபெமாருள்

இவறவன் ஆதியும் அந்தமும் இல்லமாதவன்...   
அவயன அவனவருக்கும் ஆதி ஆயினமான். 
எல்லமாப் பபெமாருட்களுக்கும் முதல் ஆவத 
இவறவன் இவணயடிகயள..

யபெமாற்றி அருளுகநின் அந்தமமாஞ் பசந்தளிர்கள்.. 
==== எல்லமாப் பபெமாருட்களுக்கும் முதல் யமாயரைமா 
அவயரை முடிவும். அவரைத இவணயடிகயள 
முடிவமாக, எல்லமாப் பபெமாருட்களும் பசன்று 
யசரும் இடமமாக  இருக்கின்றன.. அவற்வற 
பசந்தளிர்கள் என்றத, பெரைம்பபெமாருளின், 
'அழததல்' என்னும் சம்ஹமாரைத பதமாழவலப் 
புகழ்ந்த.. ஐம்பூதங்கள் ஒவ்பவமான்றுக்கும் 
ஒவ்பவமாரு நிறம் குறியீடமாகக் 
குறிக்கப்பெடுகின்றத.. ஐம்பூதங்களின் வடிவமாய் 
இருப்பெவன் இவறவன்.. 
இதவனயய'நிறங்கயளமார் ஐந்தவடயமாய்' என்று 
யபெமாற்றுகியறமாம்.



அதன் பெடி, பெஞ்ச பூதங்களில் பநருப்புக்க்குரிய 
நிறம் சிவப்பு.. சம்ஹமாரைதவதச் பசய்யும் அனவல 
தம் ஒரு திருக்கரைததில் ஏந்தியய கூததமாடுகிறமார் 
எம்பிரைமான். அந்த சிவப்பு நிறதவதக் குறிதயத 
'பசந்தளிர்கள்' என்றமார். முடிவுக்குக் கமாரைணமமான 
திருவடிகள் என்பெதமால் 'பசந்தளிர்கள்' ஆயிற்று.

யசவடி(பசம்வமயமான நிறம் பபெமாருந்திய 
திருவடிகள்) பதமாழுயவமாருக்கு 
மயனமாவிகமாரைங்கள் அற்ற நிவல வமாய்க்கும்  
என்று பசமால்லப்பெடுகிறத..

'யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்குந் யதமாற்றமமாம் 
பபெமாற்பெமாதம்'==== 'ஆதி' என்பெத எல்லமாவுலகும் 
யதமான்றக் கமாரைணனமாய் நிற்கும் நிவலவயக் 
குறிததத..(அதமாவத, ஆதி, அந்தம் என்னும் 
'கமாரைண நிவல' முதல் இரு வரிகளில் வந்தத. 
அடுதத வரிகளில் 'கமாரிய நிவல' வருகிறத.)

'யதமாற்றமமாம்' என்பெதன் மூலம் பெவடப்புத 
பதமாழல் விளக்கப்பெட்டத..



இவறவன் 'பபெமான்னமார் யமனியன்'.. ஆக, 
இவறவனத திருப்பெமாதம் பபெமாற்பெமாதம்.. 
பபெமான்வன ஒதத நிறமும், பிரைகமாசமும் உள்ள 
பெமாதம் எனவும் பபெமாருள் பகமாள்ளலமாம். யமலும் 
பெஞ்ச பூதங்களில் பூமிக்கமான நிறமமாகக் குறிப்பெத 
பபெமான்னிறதவத..அதனமாலும் பெவடப்புத 
பதமாழவலச் பசய்யும் பெமாதம் பபெமாற்பெமாதம் 
ஆனத.

( பபெமான்பெமார் புனல்பவண்வம பபெமாங்கும் 
அனல்சிவப்பு

வன்கமால் கருவமவளர் வமான்தூமம் - என்பெமார்

எழுதத லவரைய அப்பெமாரைமாதிக்கு என்றும்

அழுததமதமாய் நிற்கும் அத. (உண்வம பநறி 
விளக்கம்) )

யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்கும் யபெமாகமமாம் 
பூங்கழல்கள்== இதில், இவறவனமார், 
உயிர்கவளக் கமாக்கும் பெமான்வம கூறப்பெட்டத.. 
எல்லமா உயிர்களும் நிவலபபெறுவத 



இவறயனமாரின் திருவடி 
மகிவமயமாயலயய..கழல்கள் அணிந்த 
பூப்யபெமான்ற பமன்வமயமான யசவடிகள் என்று 
உவரைப்பெத, இவறவ ன்  தன் கருவணயமால் 
உயிர்கவளக் கமாததருளுதவலக் குறிப்பெதற்கமாக.

யபெமாற்றிஎல் லமாவுயிர்க்கும் ஈறமாம் 
இவணயடிகள்== ஈறு என்பெவத முடிவு என்றும் 
பகமாள்ளலமாம்.. நிவறவு என்றும் பகமாள்ளலமாம்.. 
இங்கு இவறயனமார் உயிர்களுக்கு அருட்யபெறு 
தந்த ஆட்பகமாண்டு, மீண்டும் 
பிறவமாநிவலயளிததலமால் அவரைத திருவடிகவள 
இவணயடிகள் என்றமார். அததிருவடிகளில் 
யசர்ந்த விட்டமால் ,ஆதி, அந்தம், யதமாற்றம், 
யபெமாகம் எதவும் இல்வல.. எல்லமாம் நிவறந்த 
முடிந்தத.. ஆகயவ 'ஈறு' என்ற பசமால்லமால், 
நிவலதத ஒடுங்குதவல, முக்திப் யபெவறக் 
குறிததமார்.

இவணயடிகள் என்பெதமால், அம்வம, அப்பென் 
இருவரைத திருவருவளயும் பபெற்றமாயல முக்திப் 
யபெறு கிட்டும் என்பெவதக் குறிததமார். 
அர்ததநமாரீஸவரைனமான இவறவனின் 



திருவடிகளில் ஒன்று 
உவமயம்வமயுவடயதல்லவமா!!

 ( மமாசில் வீவணயும் மமாவல மதியமும்

வீசு பதன்றலும் வீங்கிள யவனிலும்

மூசு வண்டவற பபெமாய்வகயும் யபெமான்றயத

ஈச பனந்வத யிவணயடி நீழயல .( அப்பெர் 
பபெருமமான்) )

யபெமாற்றிமமால் நமான்முகனுங் கமாணமாத 
புண்டரிகம்== 'கமாணமாத' என்ற பசமால், இங்கு 
இவறவனின் மவறததல் பதமாழவலப் 
புலப்பெடுததகிறத. ஐயனின் 'தியரைமாதமானம்' 
இங்கு வருகிறத.. இவறவனத அருட்சக்தியின் 
ஒரு கூயற தியரைமாதமான சக்தி. மவறததல் என்பெத 
இவறவன் தன்வன அறிய விடமாத உயிர்களின் 
அறிவவ மவறததல். உண்வமயில் மவறப்பெத 
ஆணவம்.ஆணவ மலம் பசயற்பெடச் 
பசயற்பெடததமான் அதன் சததி பெடிப்பெடியமாகத 
யதயும். அதன் சக்தி யதயும் யபெமாத, உயிரைறிவு 



மவறப்பு நீங்கி விளக்கம் பபெறும். இவறவவன 
உணரும் தகுதி ஏற்பெடும்.

யபெமாற்றியமாம் உய்யஆட் பகமாண்டருளும் 
பபெமான்மலர்கள்=== இவ்விடததம் இவறவனத 
திருவடிகவள 'பபெமான் மலர்கள்' என்று குறிததமார். 
முன்பு 'பபெமாற்பெமாதம்' என்றவிடதத, பிரைகமாசமும் 
நிறமும் குறிததவர், இங்கு மலபரைமாதத 
பமன்வமவயக் குறிக்கின்றமார். பமன்வம, 
கருவணவயக் குறிக்கும்..கருவணயயமாடு கூடிய 
அருட்சக்தியமால் தக்க சமயததில் உயிர்கவள 
ஆட்பகமாண்டருளுகிறமார் இவறயனமார்.

'எம்வம, அடிவமயமாகக் பகமாண்டு 
ஆட்பகமாண்டருளுக' என்ற பெமாவவ மகளிரின் 
யவண்டுதலமாகவும் இவதக் பகமாள்ளலமாம்.

இதன் மூலம், ஆதி, அந்தம் இல்லமாத இவறவன், 
ஆதியும் அந்தமும் ஆகி, உயிர்கவளப் பெவடதத, 
கமாதத, அழதத, மவறதத,  அருளும் ஐந்பதமாழல்
திறன் கூறப்பெட்டத.



இவதயய மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் 
சிவபுரைமாணததில்,

ஈசனடி யபெமாற்றி எந்வதயடி யபெமாற்றி

யநசனடி யபெமாற்றி சிவன்யசவடி யபெமாற்றி

யநயதயத நின்ற நிமலன் அடியபெமாற்றி

மமாயப் பிறப்பெறுக்கும் மன்னன் அடி யபெமாற்றி

சீரைமார் பபெருந்தவறநம் யதவனடி யபெமாற்றி என்று 
யபெமாற்றுகிறமார்.

திருமூலர் திருமந்திரைததில்,

யபெமாற்றிஎன் பெமார்அம ரைர்புனி தன்அடி
யபெமாற்றிஎன் பெமார்அசு ரைர்புனி தன்அடி
யபெமாற்றிஎன் பெமார்மனி தர்புனி தன்அடி
யபெமாற்றிஎன் அன்புள் பபெமாலியவவத யதயன 
என்று யபெமாற்றுகின்றமார்.
இப்பிரைபெஞ்ச இயக்கததக்யக கமாரைணமமான 
ஐயனின் திருவருவளப் யபெமாற்றிப் புகழ்ந்த,

முதலும் முடிவும் அவயன!



முததமிழ் தந்ததம் அவயன
மும்மலம் தீர்ப்பெதம் அவயன
முழுமுதல் கடவுள் அவயன

என்று பதன்னமாடுவடய சிவன் பெதம் யபெமாற்றி, 
எந்நமாட்டவர்க்கும் இவறவவனத பதமாழுத, 
அவனருளமாயல இயன்ற இச்சிறு பெணிவய 
அடியமார்கள் திருப்பெமாதங்களில் சமர்ப்பிதத 
வணங்குகியறன்..

திருபவம்பெமாவவ பபெமாருளுவரை நிவறவுற்றத..

மமாணிக்கவமாசகப் பபெருமமான் மலரைடிகள் 
யபெமாற்றி!




